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2528_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2528 Sәnayenin qeyrineft sahәlәrinin inkişafı

1.      Dövlәtin iqtisadi struktur siyasәtin dәyişdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

2.      Sәnaye qeyri neft sahәlәrindә sәmәrәli istifadәni xarakterizә edәn әsas ümumi iqtisadi göstәricilәr:

3. Sәnaye qeyri neft sahәlәrindә istehsalın bundan sonra inkişafı zәminlәrinә aid deyil:

3.      Әhalinin tәlәbatının mәzmunundakı dәyişikliklәr nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәyә qadir mәhsullar buraxan sahәlәrin inkişafını birbaşa
şәrtlәndirir ki, bunun da sәbәbi:

xalq tәsәrrüfatında ETTni vә müvafik olaraq milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabliyyәtliliyini tәmin edәn yeni sahә vә istehsallarınüstün inkişafı
hasilat vә emal sahәlәrinin mәhsullartının nisbәtinin sonuncunun xeyrinә dәyişdirilmәsi
istehsal vasitәlәri (“A”) vә istehlak predmetlәri (“B”) istehsal edәn sahә qruplarının nisbәtinin sonuncunun hesabına dinamik dәyәşdirilmәsi
mövcud sahә vә istehsalların tam lәğvi vә yenilәrinin yardılması•
sәmәrәsiz, bazar tәrәfindәn tәlәbat olamayan sahәlәrin lәğvi vә iqtisadiyyat vә әhali üçün zәruri olanların isә inkişaf etdirilmәsi

istehsal gücü, әmәk mәhsuldarlığı vә işçilәrin peşәixtisas tәrkibi
istehsalın texniki sәviyyәsi, әmәk mәhsuldarlığı
mәnfәәt, rentabellik.
fond tutumu, material tutumu, әmәk tutumu•
fond verimi, fond silahlılığı, әmәk haqqının sәviyyәsi

strukturyaradıcı sahәlәrin qabaqlayıcı inkişafı zәruriliyi
daxili vә xarici bazarlarda sahә müәssisәlәri tәrәfindәn istehsal olunan әmtәәlәrin rәqabәtqabliyyәtliliyini tәmin edәn texniki vasitәlәrәlә sәnayeni
silahlandırılması
maddi istehsalın digәr sahәlәrinin bundan sonra da inkişafı
hazır mәhsulların idxalı vә xammalın ixracı hәcminin ildәn ilә artırılması•
Azәrbaycanın iqtisadi vә siyasi müstәqilliyinin tәmin edilmәsi

beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin dәrinlәşmәsi
yüngül sәnayenin mәhsullarından istifadә edәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişaf tempi
elmitexniki tәrәqqi
әhalinin maddirifah halının vә mәdәni sәviyyәsinin artması•
kәnd tәsәrrüfatınınyüngül sәnayenin xammal bazasının inkişafı
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5. “Sәnaye qeyri neft sahәlәrinin inkişafı” kursu öyrәnir:

6. Kursin obyektini tәşkil edir:

7.Kursin obyektininә aid deyil:

8.Sahә müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:

9.Sahә müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:

dövlәtin iqtisadi vә sosial siyasәtini
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri
iqtisadiyyata tәsir göstәrәn siyasi vә demoqrafik amillәri
müasir dövrün iqtisdadi qanunlarının konkret tәzahürü formalarını vә hәmin qanunların daha sәmәrәli tәtbiqinә tәsir göstәrәn şәrt vә amillәri•
müәssisәlәrin sanasiyası vә lәğvolunma mәsәlәlәrini

tikiş, tekstil, göndәri, qida sәnayesi
qida sәnayesi, tikiş sәnyesi
maşınqayırma, ağır metallurgiya
sәnaye qeyri neft sahәlәri•
yüngül sәnaye, qida sәnayesi

yüngül sәnaye
göndәri, toxuculuq
tikiş, xәzdәri,
neft sәnayesi•
trikotaj

hüquqi vә fiziki şәxslәr, torpaq, әmәk resursları, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı
istehsalın diversifikasiyası, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı
әmәk resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, әmәk mәhsuldarlığı
torpaq, әmәk resursları, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı•
torpaq, әmәk resursları, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı, әmәk mәhsuldarlığı

sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı, hüquqi vә fiziki şәxslәrin şәxsi vәsaitlәri, torpaq, әmәk resursları, kapital, informasiya, әmәk mәhsuldarlığı
kapital, istehsalın diversifikasiyası, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı
ETT, әmәk resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, әmәk mәhsuldarlığı
torpaq, әmәk resursları, kapital, ETT, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı•
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10. Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkının yaradılmasının mәqsәdlәrindәn biri deyil:

11. Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir:

12.Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir:

13.Әmәyin ictimai bölgüsü formalarına aid deyildir:

14.İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

•
ETT, kapital, torpaq, әmәk resursları, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı, әmәk mәhsuldarlığı

әhalinin istehsal sahәsindә mәşğulluğunu artırmaqdır
bu sahәdә sahibkarlığı dәstәklәmәk
ölkәdә innovativ vә yüksәk texnologiyalar әsasında rәqabәt qabiliyyәtli sәnaye istehsalının inkişafı üçün münbit şәrait yaratmaq
Sumqayıt şәhәrini tullantılardan tәmizlәmәk•
qeyrineft sektorunun davamlı inkişafını tәmin etmәk

dәyәr qanunu, xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu
istehsal vasitәlәri vә istehsalın üstün inkişaf qanunu, dәyәr qanunu
xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu
insan sağlamlığının qorunması•
әmәk mәhsuldarlığının dönmәdәn artımı qanunu

istehsal vasitәlәri vә istehsalın üstün inkişaf qanunu, dәyәr qanunu
әmәk mәhsuldarlığının dönmәdәn artımı qanunu
xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu
insan sağlamlığının qorunması•
dәyәr qanunu, xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu

kütlәvi•
fәrdi
xüsusi
ümumi
xüsusi, fәrdi

müәssisәdә maşın v ә avadanlıqların sayının artırılması
sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin artırılması
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15.Qeyri neft sahәlәrinin әsas vәzifәsi:

16. Sәnaye qeyri  neft sahәlәrinin әsas vәzifәsi:

17.Maddi istehsal sahәlәrinә aid deyildir:

18. Qeyd edilәnlәrdәn hansılar maddi istehsal sahәlәrinә aid deyildirlәr?

19.Qeyrimaddi istehsal sahәlәrinә aid edilir:

infrastruktur sahәlәrinin inkişafı
әmәk mәhsuldarlığının artımını sürәtlәndirilmәsi•
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi

maddi istehsalın digәr sahәlәrinin istehsal etdiklәri xammal vә materiallardan istifadә etmәklә istehsalın hәcmini artırmaq
maddi istehsalın digәr sahәlәri ilә istehsaltәsrrüfat әlaqәlәrinin qurulması
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı
әhalinin vә maddi istehsal sahәlәrinin artan tәlәbatının ödәnilmәsi•
qida sәnayesi vә digәr maddi istehsal sahәlәri üçün yarımfabrikatların hazırlanması

maddi istehsalın digәr sahәlәrinin istehsal etdiklәri xammal vә materiallardan istifadә etmәklә istehsalın hәcmini artırmaq
bir maddi istehsalın digәr sahә istehsalları ilә istehsaltәsrrüfat әlaqәlәrinin qurması
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı vә emalı
әhalinin vә maddi istehsal sahәlәrinin artan tәlәbatının ödәnilmәsi•
qida sәnayesi vә digәr maddi istehsal sahәlәri üçün yarımfabrikatların hazırlanması

maditexniki tәchizat
kәnd әtәsәrrüfatı
yüngül sәnaye
mәnzilkommunal xidmәti•
nәqliyyat, rabitә

istehsala xidmәt edәn rabitә vә maditexniki tәchizat
meşә vә kәnd әtәsәrrüfatı
yüngül vә yeyinti sәnaye
mәnzilkommunal xidmәti•
nәqliyyat, rabitә
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20. Qeyd edilәnlәrdәn hansı qeyrimaddi istehsal sahәlәrinә aid edilir?

21.“Xammalın emalı proseslәrinin oxşarlığı” әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr formalaşmışdır:

22. Qeyd edilәn variantlardan hansında “Xammalın emalı proseslәrinin oxşarlığı” әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr formalaşmışdır?

23.Әmәyin ictimai bölgüsü sistemindә istehsalın xüsusi şәraiti, mәhsulun oxşarlığı ilә xarakterizә olunan vә xalq tәsәrrüfatında eyni funksiyanı
yerinә yetirәn keyfiyyәtcә oxşar tәsәrrüfat vahidlәri qrupu necә adlanır?

maditexniki tәchizat
iaşә
yüngül sәnaye
әhaliyә vә qeyrimaddi istehsala xidmәt edәn rabitә•
nәqliyyat, rabitә

maditexniki tәchizat
iaşә
yüngül sәnaye
әhaliyә vә qeyrimaddi istehsala xidmәt edәn rabitә•
nәqliyyat, rabitә

Әt vә әt mәhsulları emalı, nәqliyyat vә s.
Energetika, tikiş sәnayesi, süd mәhsulları sәnayesi
Ağac emalı, süd mәhsulları, göndәri sәnayesi
Kimya vә toxuculuq sәnayesi, kimya maşınqyırması•
Yüngül sәnaye maşınqayırması, tikintiyol maşınqayırma vә kommunal maşınqyırma

yüngül sәnaye maşınqayırması, tikintiyol maşınqayırma vә kommunal maşınqyırma vә s.
әlvan vә qara metallurgiya, energetika, tikiş sәnayesi, süd mәhsulları sәnayesi
ağac emalı, metallurgiya, süd mәhsulları, göndәri sәnayesi
kimya vә toxuculuq sәnayesi, kimya maşınqyırması•
әt vә әt mәhsulları emalı, nәqliyyat

idarәetmә
sistem
yarımsahә
sahә•
mexanizm
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24.Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, ticarәt, tikinti, meşә tәsәrrüfatı aşağıda qeyd edilәn variantların hansına aid edilir?

25.Maddi istehsala aid edilir:

26. Verilәn variantlardan hansında maddi istehsal vә ya ona xidmәt edәn sahәlәr qeyd edilmişdir?

27.Maddi istehsala aid edilir:

28.Maddi istehsala aid edilir:

istehsal sferasına
әsas fondlara
dövriyyә vәsaitlrinә
maddi istehsala•
qeyrimaddi istehsala

ictimai nәqliyyat
mәdәniyyәt
sәhiyyә
sәnaye•
incәsәnәt

mәdәniyyәt, incәsәnәt
incәsәnәt vә sәhiyyә
sәhiyyә vә iaşә
ictimai nәqliyyat, mәnzilkomunal xidmәti vә s.
sәnaye, tikinti, istehsala xidmәt edәn rabitә•

kreditlәşdirmә
bәdәn tәrbiyyәsi
elm, tәcrübә
ticarәt (alqısatqı)•
sosial tәminat

sәhiyyә
mәdәniyyәt
kreditlәşdirmә
tikinti•
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29.Maddi istehsal sahәsinә aid deyil:

30.Maddi istehsal sahәsinә aid deyil:

31.Sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә aid deyil:

32.Sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә aid deyil:

33.Hansı dövrdәn Azәrbaycanda yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye formasına keçmәyә başlamışdır?

•
incәsәnәt

yük nәqliyyatı
ictimai qida
meşә tәsәrrüfatı
uşaq baxçaları, sәhiyyә ocaqları•
kәnd tәsәrrüfatı

tikinti
yük nәqliyyatı
ictimai qida
sәhiyyә•
ticarәt

buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan xammalın xarakteri
istifadә olunan texnologiya, buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan xammalın xarakteri
buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan texnologiya
xammal bazası, madditexniki tәchizat vә satışın tәşkili, idarәetmә usulu.•
istifadә olunan xammalın xarakteri, işçilәrin ixtisas tәrkibi

istifadә olunan texnologiya, buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan xammalın xarakteri
istifadә olunan xammalın xarakteri, işçilәrin ixtisas tәrkibi
buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan texnologiya
xammal bazası, madditexniki tәchizat vә satışın tәşkili, idarәetmә usulu.•
buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan xammalın xarakteri

XX әsrin әvvәllәrindәn etbarәn.
XIX әsrin әvvәllәrindәn
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34.Hansı dördә Azәrbaycanda sәnayenin tәmәrküzlәşmәsi yüngül sәnayenin sürәtlә inkişafına tәkan vermişdir?

35.Toxuculuq mәhsulları:

36.Toxuculuq mәhsulları hansı müәssisәlәrdә istehsal olunur?

37.Toxuculuq sәnayesinin әsas mәhsulu olan parçanın hazırlanması mәrhәlәri?

38. Parça hansı istehsala qәdәr vә istehsal mәrhәlәrini keçmәklә hazırlanır?

XVIII әsrin sonlarından
XIX әsrin sonlarından•
XIX әsrin ortalarından

XIX әsrin sonlarından
XIX әsrdә
XVIII әsrin sonlarından
XX әsrdә•
XIX әsrin әvvәllәrindәn

pambıq, yun, ipәk, kәtan parça, әyricilik, boyamabәzәk müәssisәlәrindә yaradılır.
göndәri, xәzdәri, pambıq, yun parça müәssisәlәrindә
maşınqayırma, kәtan parça müәssisәlәrindә
pambıq, yun, ipәk, kәtan parça müәssisәlәrindә•
pambıq, yun, ipәk, tikiş müәssisәlәrindә

pambıq, yun, ipәk, tikiş müәssisәlәrindә
maşınqayırma, kәtan parça müәssisәlәrindә
pambıq, yun, ipәk, kәtan parça, әyricilik, boyamabәzәk müәssisәlәrindә
pambıq, yun, ipәk, kәtan parça müәssisәlәrindә istehsal olunur•
göndәri, xәzdәri, pambıq, yun parça müәssisәlәrindә

pambıq, yun, ipәk, kәtan, göndәri, xәzdәri xammalının ilkin emalı, yelikin alınması, yelikdәn cod parçanın alınması, boyamabәzәmә
xammalın tullantılardan tәmizlәnmәsi, tullantıların tәkrar istehsala cәlb edilmәsi, ipliyin alınması, ipliyin boyanması, iplikdәn cod parçanın alınması
xammalın daşınması, xammalın ilkin emalı, boyamabәzәmә, toxuma
xammalın ilkin emalı, ipliyin (yelikin) alınması, iplikdәn cod parçanın alınması, boyamabәzәmә•
xammalın ilkin emalı, yelikin alınması, iplikdәn cod parçanın alınması, cod parçadan son tәlәbat mallarının tikiş yolu ilә alınması
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39.İqtisadi nöqteyi nәzәrdәn daha ucuz başa gәlәn әn sәmәrәli lif növlәri:

40.Tәbii ipәk hansı әlamәtlәrinә görә әn qiymәtli toxuculuq liflәrindәn sayılır?

41.Yüngül sәnayenin әsas xammallarından olan sintetik liflәr nә vaxdan istehsal olunmağa başlınılmışdır?

42.Qeyd edilәn variantların hansında yüngül sәnayedә istehsal olunmayan mәhsulların adları veilmişdir?

pambıq, yun, ipәk, kәtan, göndәri, xәzdәri xammalının ilkin emalı, yelikin alınması, yelikdәn cod parçanın alınması, boyamabәzәmә mәrhәlәrini keçmәklә
hazırlanır
xammalın tullantılardan tәmizlәnmәsi, tullantıların tәkrar istehsala cәlb edilmәsi, ipliyin alınması, ipliyin boyanması, iplikdәn cod parçanın alınması
xammalın daşınması, xammalın ilkin emalı, boyamabәzәmә, toxuma
xammalın ilkin emalı, ipliyin (yelikin) alınması, iplikdәn cod parçanın alınması, boyamabәzәmә•
xammalın ilkin emalı, yelikin alınması, iplikdәn cod parçanın alınması, cod parçadan son tәlәbat mallarının tikiş yolu ilә alınması

süni vә sintetik, tәbiiheyvan vә bitki mәnşәli liflәr
süni vә sintetik liflәr•
sintetik, mineral vә bitki mәnşәli liflәrdәn ibarәtdir.
süni, tәbiiheyvan vә bitki mәnşәli liflәr
tәbiiheyvan vә bitki mәnşәli liflәr

digәr liflәrәlә müqayisәdә Azәrbaycanda geniş xammal bazasının olması, ipәyin yaxşı mexaniki xassәlәrә malik olması.
istisamara dözümlülüyü
rәnginә, ucuz başa gәlmәsi, hәcminә nisbәtdә çәkisinin az olması
yaxşı mexaniki xassәlәrinә, gözәl xarici görünüşünә, asanlıqla boyanması•
digәr liflәrә nisbәtәn uçuz başa gәlmәsi, süni vә sintetik liflәrlә asan qarışığın alınması vә boyanması

1922ci ildәn
1905ci ildәn
1882ci ildәn
1932ci ildәn•
1912ci ildәn

trikotaj, xalça vә xalça mәmulatları.
hazır pambıq parça, hazır yun parça, yun iplik, corab mәhsulları
pambıq ipliyi, xam ipәk, yun iplik, xovlu iplik
kanat, mebel, rezin mәmulatları, pambıq ipliyi, xam ipәk, yun iplik, xovlu iplik•
ayaqqabı, altlıq göndәri malları, xrom göndәri malları
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43. Verilәn variantlardan hansında yüngül sәnayedә istehsal olunmayan mәhsulların adları qeyd edilmişdir?

44.Veilәn variantlardan hansında tam yüngül sәnaye mәhsulları qeyd edilmәmişdir?

45.Azәrbaycanda nә vaxtan yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye üsuluna keçmәyә başlamışdır?

46.XIX әsrin axırlarında Azәrbaycanda yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının әl üsulundan sәnaye üsuluna keçmәsinә hansı amil әsas yaratdı?

47.Yüngül sәnaye:

trikotaj, xalça vә xalça mәmulatları.
pambıq ipliyi, xam ipәk, yun iplik, xovlu iplik
ayaqqabı, altlıq göndәri malları, xrom göndәri malları
kanat, mebel, rezin mәmulatları, pambıq ipliyi, xam ipәk, yun iplik, xovlu iplik•
hazır pambıq parça, hazır yun parça, yun iplik, corab mәhsulları

corab mәmulatı, trikotaj mәmulatı, xalça vә xalça mәmulatı
xovlu iplik, hazır pambıq parça, altlıq gön dәri malları
pambıq ipliyi, xam ipәk, yun iplik, xrom göndәri malları
ayaqqabı, avtomobil şinlәri, çinisaxsı qablar, mebel•
hazır yun parça, hazır ipәk parça, xalça vә xalça mәmulatı

XX әsrin ortalarından
XVIII әsrin ortalarından
XVIII әsrin axırlarından
XIX әsrin axırlarından•
XX әsrin әvvәllәrindәn

Azәrbaycanda sәnayenin tәmәrküzlәşmәsi.
Azәrbaycanda sahibkarlığın inkişafı
Azәrbaycanın ilk tikiş fabrikinin yaradılması
kәnd tәsәrrüfatının müxtәlif iqtisadi sahәlәrinin inkişafı vә Azәbaycanın aqrar ölkәsinә çevrilmәsi•
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının idxalı hәcminin artması

toxuculuq, tikiş, xәzdәri, kәtan, pambıq, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
süni vә sintetik liflәr, tikiş, xәzdәri, neft mәhsulları, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
toxuculuq, tikiş, dәzgah, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
toxuculuq, tikiş, xәzdәri, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir•
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48. Hansı variantda yüngül sәnayeni tәşkil edәn sahәlәr verilmişdir?

49. Yüngül sәnayenin mәhsulu olan parça:

50.Metallurgiya sәnayesi hansı sahәlәrdәn ibarәtdir?

51. Metallurgiya sәnayesi hansı iki sahәyә bölünür?

52.Әlvan metallurgiya:

•
toxuculuq, tikiş, yun, göndәri, ayaqqabı, kәnd tәsәrrüfatı vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir

toxuculuq, tikiş, xәzdәri, kәtan, pambıq, elektroenergetika, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәri
toxuculuq, tikiş, dәzgah, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәri
toxuculuq, tikiş, yun, göndәri, ayaqqabı, kәnd tәsәrrüfatı vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәri
toxuculuq, tikiş, xәzdәri, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәri•
süni vә sintetik liflәr, tikiş, xәzdәri, neft mәhsulları, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәri

yüngül sәnaye müәssisәsi olan “Bakı Tikiş Evi” ATSCdә istehsal olunur.
xalçaçılıq sәnaye sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan әşyadır
darayıcı vә әyrici maşınlar vasitәsilә istehsal olunan әşyadır
toxuculuq istehsalında qarşılıqlı perpendikulyar saplarınarğac vә әrişin hörülmәsi prosesindә yaranan әşyadır•
pambıq, yun, kәtan vә ya sintetik (süni) liflәrdәn istifadә edilmәklә tikiş sәnayesindә istehsal olunan әşyadır

Nadir vә әlvan
yüngül vә әlvan metallurgiyadan ibarәtdir
qara vә ağır metallurgiyadan
qara vә әlvan metallurgiyadan•
yüngül vә ağır metallurgiyadan ibarәtdir

yüngül vә ağır metallurgiya
qara vә ağır metallurgiya
yüngül vә әlvan metallurgiya
qara vә әlvan metallurgiya•
nadir vә әlvan

qızıl vә gümüşün әrintilәrinin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini birlәşdirir
әlvan metal vә әqara metal әrintilәrinin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini birlәşdirir

•
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53. Әlvan metallurgiya hansı istehsal proseslәrini özündә birlәşdirir?

54.Әlvan metallar qrupuna aid deyildir:

55. Yanacaq – energetika sәnayesinin tәrkibinә daxildir:

56.Verilәn variantların hansında qara metallurgiyanın әsas xammalı dәqiq verilmişdir?

57. Verilәn variantların hansında qara metallurgiyanın әsas mәhsulları dәqiq verilmişdir?

әlvan metal vә әrintilәrin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini birlәşdirir•
kokslaşan kömür vә dәmir filizinin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini birlәşdirir
qara metal vә әrintilәrin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini birlәşdirir

qara metal vә әrintilәrin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini
әlvan metal vә әqara metal әrintilәrinin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini
qızıl vә gümüşün әrintilәrinin hasilatı, saflaşdırılması vә әridәlmәsini
әlvan metal vә әrintilәrin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini•
kokslaşan kömür vә dәmir filizinin hasilatını, saflaşdırılmasını vә әridәlmәsini

nadir metallar  uran, germanium vә s.
yüngül metal  alüminium, maqnezium, titan vә s.
ağır metal  mis, qalay, qurğuşun, sink, nikel vә s.
çuqun, polad vә prokat vә s.•
qiymәtli metal  qızıl, gümüş, platin.

yanacaq (neft, qaz, kömür) vә elektroenergetika, tikinti sahәlәri
yanacaq vә elektroenergetika, әlvan vә qara metallurgiya sahәlәri
yanacaq (neft, qaz, kömür) vә elektroenergetika, әlvan metallurgiya sahәlәri
yanacaq (neft, qaz, kömür) vә elektroenergetika sahәlәri•
maşınqayırma, yanacaq vә elektroenergetika sahәlәri

kokslaşan kömür, dәmir filizi, çuqun, polad vә prokat
kokslaşan kömür vә dәmir filizi, prokat
daş kömür vә dәmir filizi, çuqun, polad
kokslaşan kömür vә dәmir filizi•
dәmir filiz, çuqun, polad vә prokat
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58. Qara metallurgiya sәnayesi material tutumlu olduğundan:

59.Yüngül sәnayeni natural xammalla tәchiz edәn sahә:

60. Yanacaq – energetika balansı anlayışı altında nә başa düşülür?

61.2014cü ilin yanvardekabr ayları әrzindә ölkәnin qeyrineft sektorunda nә qәdәr әlavә dәyәr yaradılmışdır? 

kokslaşan kömür, dәmir filizi
kokslaşan kömür vә dәmir filizi, prokat
kokslaşan kömür vә dәmir filizi
çuqun, polad vә prokat•
dәmir filiz, çuqun, polad vә prokat

yüngül sәnayeyә nisbәtәn daha çox işçi qüvvәsi tәlәb olunur
xammal vә yanacaq mәnbәlәri yaxınlığında yerlәşdirilir•
әmәk mәhsuldarlığı, fondverimi vә fondtutumu göstәricilәrinin sәviyyәsi aşağı olur
demoqrafiq amillәr nәzәrә alınmaqla hava nәqliyyatına yaxın yerlәşdirilir
boru vә su nәqliyyatına yaxın yerlәşdirilir

rabitә
aqrar sәnaye,
neftkimya
kәnd tәsәrrüfatı•
maşınqayırma

müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilatı vә istehsal olunan enerji (mәdaxilә) ilә tәsәrrüfatda onlardan istifadә edilmәsi (mәxaric) arasındakı fәrq
müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilatı ilә tәsәrrüfatda onlardan istifadә edilmәsi sәviyyәsi
müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilatı vә istehsal olunan enerji (mәdaxilә) arasında olan nisbәt
müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilatı vә istehsal olunan enerji (mәdaxilә) ilә tәsәrrüfatda onlardan istifadә edilmәsi (mәxaric) arasında olan nisbәt•
müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilatı vә istehsal olunan enerjinin orta illkli miqdarı

51.0 milyard manatlıq әlavә dәyәr yaradılmış 
16.0 milyard manatlıq әlavә dәyәr yaradılmış 
26.0 milyard manatlıq әlavә dәyәr yaradılmış 
36.0 milyard manatlıq әlavә dәyәr yaradılmış •
21.0 milyard manatlıq әlavә dәyәr yaradılmış 
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62. 2014cü ilin yanvardekabr ayları әrzindә ölkәnin qeyrineft sektorunda nә qәdәr (neçәmanatlıq) mәhsul istehsal edilmişdir? 

63. 2014cü ilin yanvardekabr ayları әrzindә ölkәnin qeyrineft sәnayesinin ümumi buraxılışının artım tempi 2013cü ilin müvafiq dövrü ilә
müqayisәdә neçә faiz tәşkil etmişdir? 

64. 2014cü ilin yanvardekabr ayları әrzindә iqtisadiyyatda әsas kapitala qoyulmuş investisiyaların nә qәdәri ölkәnin qeyrineft sektoruna
yönlәndirilmişdir?

65.Әsas kapitala qoyulmuş investisiyaların neçә faizi qeyrineft sәnayesi bölmәsinin inkişafında istifadә edilmişdir?

66.Yüngül sәnayenin strukturunda mövcud olan yarımsahәlәr hansı üç әsas qrupda birlәşdirilmişlәr?

8989.8 milyon manatlıq mәhsul istehsal edilmiş 
3389.8 milyon manatlıq mәhsul istehsal edilmiş 
4189.8 milyon manatlıq mәhsul istehsal edilmiş 
7189.8 milyon manatlıq mәhsul istehsal edilmiş •
2289.8 milyon manatlıq mәhsul istehsal edilmiş 

1.6 faiz
6.1 faiz
5.5 faiz
2.1 faiz•
3.2 faiz

86.6%i vә ya 9.7 milyard manatı
36.2%i vә ya 15.7 milyard manatı
56.1%i vә ya 12.7 milyard manatı
66.1%i vә ya 11.7 milyard manatı•
76.3%i vә ya 21.7 milyard manatı

0.094
0.063
0.055
0.075•
0.069

iplik, parça, geyim әşyaları
xrom göndәri malları, ayaqqabı, iplik
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67.Toxuculuq sәnayesinә aid olmayan yarım sahә:

68. “Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkının yaradılması haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanının verilmә tarixi?

69. “Bakı Balaxanı Sәnaye Parkının yaradılması haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamının verilmә tarixi?

70.Sәnaye hansı әlamәtlәrә uyğun olararaq hasilat vә emal sәnayesi kimi fәrqlәndirilir?

71. Sәnayeni hasilat vә emal sәnayesi kimi fәrqlәndirәn әlamәt hansı varianta düzgün verilmişdir?

tikiş, xәzdәri, xalça vә xalça mәmulatı
tekstil, tikiş vә dәriayaqqabı sәnayesi•
pambıq ipliyi, yun iplik, xovlu iplik

basmakeçә, qeyripartça mәhsulları istehsal sәnayesi
kәtanın, yun upilyin emalı sәnayelәri
pambıq, ipәk, yun, toxuculuq sәnayelәri
dәriayaqqabı•
tor toxyuma sәnayesi

21 dekabr 2015ci il
21 dekabr 2014cü il
21 dekabr 2013cü il
21 dekabr 2011ci il•
21 dekabr 2008ci il

28 dekabr 2015ci il
28 dekabr 2013cü il
28 dekabr 2012ci il
28 dekabr 2011ci il•
28 dekabr 2014cüil

ixtisaslaşma dәrәcәsi әlamәtlәrinә görә.
xammal vә materialların fiziki vә kimyәvi xassәlәri
әmtәәlәrin iqtisadi tәyinatı
әmәk predmetlәrinә tәsir tәsir etmә•
hazır mәhsulların istismara yararlılıq müddәti

•
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72.Hansı әlamәtlәrә görә sәnaye “A” vә “B” qrupuna bölünür?

73.Variantlardan hansı sahәlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәtlәrinә aid deyildir?

74.Variantlardan hansında sahәlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәtlәri qeyd edilmәmişdir?

75.Sәnayenin sahә quruluşu:

әmәk predmetlәrinә tәsir tәsir etmә әlamәti•
xammal vә materialların fiziki vә kimyәvi xassәlәri
әmtәәlәrin iqtisadi tәyinatı
hazır mәhsulların istismara yararlılıq müddәti
ixtisaslaşma dәrәcәsi әlamәtlәri

hazır mәhsulların istismara yararlılıq müddәtinә görә
yanacaq (neft, qaz, kömür) vә elektroenergetika, tikinti sahәlәri
xammalın emalı ardıcıllığına görә
mәhsulların iqtisadi tәyinatına görә•
56.Verilәn variantların hansında qara metallurgiyanın әsas xammalı dәqiq verilmişdir?

işçilәrin ixtisas tәrkibi
kokslaşan kömür, dәmir filizi, çuqun, polad vә prokat
dәmir filiz, çuqun, polad vә prokat
kokslaşan kömür vә dәmir filizi, prokat•
57. Verilәn variantların hansında qara metallurgiyanın әsas mәhsulları dәqiq verilmişdir?

işçilәrin ixtisas tәrkibi, istifadә olunan xammalın xarakteri vә s.
istifadә olunan xammalın xarakteri, istehsal texnologiyaı
mәhsulun iqtisadi tәyinatı, işçilәrin ixtisas tәrkibi
kadr axıcılığı, işçilәrin ixtisas tәrkibi•
istehsal texnologiyaı, mәhsulun iqtisadi tәyinatı

sәnaye sahәlәri arasındakı kooperativlәşmә әlaqәlәrini
sәnayenin әsas vә dövriyyә fondlarının nisbәti
hәr bir sәnayeni tәşkil edәn müәssisәlәr arasındakı nisbәti
sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirir.•
sәnaye istehsal heyәti vә qeyri sәnaye istehsal heyәi arasındakı nisbәti
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76.Sahәnin qabaqlama әmsalı necә hesablanır?

77. Sahәnin qabaqlama әmsalı necә hesablanır?

78.Mәhsulun funksional tәyinatından asılı olaraq bütün sәnaye bölünür:

79. Mәhsulun funksional tәyinatından asılı olaraq bütün sәnaye bölünür:

80.Toxuculuq sәnayesinin digәr tәsәrrüfat sahәlәrindәn әsas fәrqli xüsusiyyәti:

plan dövründә emalın xüsusi çәkisinin sahәnin qabaqlama әmsalı ilә hasili kimi
balans mәnfәtin sahәnin әsas kapitalına nisbәti kimi
il әrzindә sahәdә istehsal olunan mәhsulun ümumi hәcminin hәmin dövrdә sahәdә mövcud olan әsas istehsal fondlarının ümumi dәyәrinә nisbәti kimi
sahәnin artım tempinin bütün sәnayenin artım tempinә nisbәti kimi•
bütün sәnayenin artım tempinin sahәnin artım pempinә nisbәti kimi

hesabat dövründә emalın xüsusi çәkisinin sahәnin qabaqlama әmsalı ilә hasili kimi
balans mәnfәtin sahәnin әsas kapitalına nisbәti kimi
hesabat dövründә sahәdә istehsal olunan mәhsulun ümumi hәcminin hәmin dövrdә sahәdә mövcud olan әsas istehsal fondlarının ümumi dәyәrinә nisbәti kimi
sahәnin artım tempinin bütün sәnayenin artım tempinә nisbәti kimi•
bütün sәnayenin artım tempinin sahәnin artım pempinә nisbәti kimi

hasiledici vә emaledici
әsas fondlara xidmәt edәn sahәlәrә
dövriyyә fondları emal edәn sahәlәrә
әsas fondlar, dövriyyә vәsaitlәri vә istehlak şeylәri istehsal edәn sahәlәrә•
әsas fondlara xidmәt edәn vә madditexniki tәchizat işlәrini hәyata keçirәn sahәlәrә

hasiledici vә emaledici sahәlәrә
әsas fondlara xidmәt edәn sahәlәrә
dövriyyә fondları emal edәn sahәlәrә
әsas fondlar, dövriyyә vәsaitlәri vә istehlak şeylәri istehsal edәn sahәlәrә•
әsas fondlara xidmәt edәn vә madditexniki tәchizat işlәrini hәyata keçirәn sahәlәrә

istehsal olunan mәhsulların çeidi vә iqtisadi tәyinatı
istehsalın tәşkili formaları
xammal, material vә yarımfabrikatlarla tәchiz olunması
dәqiq texnoloji proseslәri tәmin edәn maşın vә mexanizmlәr sisteminin olması•
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81.Sәnayenin sahә quruluşu:

82.Yüngü sәnaye sahәlәrinin әsas әlmәtlәrinә aid deyil:

83.Sәnayenin sahә quruluşu dedikdә:

84.Qeyd edilәn variantlardan hansı sәnyenin sahә quruluşuna tәsir edәn amillәrdәn aid deyildir?

85. Sahәlәrin fәrqlәndirici әlamәtlәrinә aid deyildir:

•
hazır mәhsulların tәyinatı

sәnayeni tәşkil edәn sahәlәr, yarım sahәlәr vә müәssisәlәrin say nisbәtidir
sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sәnaye müәssisәlәri arasındakı istehsaltәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti•
sәnaye sahәlәri arasında texniki vә ictimai әmәk bölgüsü

sahәnın konkret mәhsulunun hazırlanması texnologi prosesini hәyata keçirә bilәcәk yüngül sәnaye üçün xas olan madditexniki baza
sahәdә istehsal olunan mәhsulların istehlak vә iqtisadi tәyinatının oxşarlığı
müәyyәn sayda müstәqil oxşar müәssisәlәrin olması
madditexniki tәminat vә satışın tәşkili.•
ilkin emal olunan xammalın müәyyәn dәrәcәdә eynicinsliyi

sәnayeni tәşkil edәn sahәlәr, yarım sahәlәr vә müәssisәlәrin say nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sәnayenin tәrkibi vә sәnayeyә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr başa düşülür.•
sәnaye sahәlәri arasında texniki vә ictimai әmәk bölgüsü

elmitexniki tәrәqqinin maddi әsasını tәşkil edәn sahәlәrin üstün inkişafı
cәmiyyәt üzvlәrinin maddi vә mәnәvi hәyat sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi
tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma vә kombinәlәşdirmә kimi istehsalın ictimai tәşkili formalarının inkişafı
qeyri sәmәrәli hesab olunan sahә vә ya istehsalların perspektiv inkişafına mane ola bilәcәk tәdbirlәr
sәnaye istehsal heyәtinin әmәk haqlarının sәviyyәsi•

texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri
istifadә olunan mәhsulun xarakteri
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86.Hansı әlamәtә görә sәnaye “A” vә “B” qruplarına bölünür?

87.Sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan qbaqlama әmaslı:

88.Sahәnin formalaşması әlamәtlәri:

89.Sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәrinә aiddir

90.Sәnaye mәhsullarının “A” vә “B” qruplarına bölünmәsinin әsasını tәşkil edir:

mәhsulun iqtisadi tәyinatı
müәssisәlәrin ölçüsü•
istehsalın texniki bazası

müәssisәlәrin ğölçüsü
istehsalın texniki bazası
istifadә olunan mәhsulun xarakteri
mәhsulun iqtisadi tәyinatı•
texnoloji prosesin xüsusiyyәtlәri

ümumi sәnaye istehsalının konkret sahә istehsalına nisbәti kimi hesablanır.
müәyyәn vaxt intervalında konkret sahәnin mütlәq artımının artım tenpinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında ümumi sәnayenin inkişaf tempini hәmin vaxt kәsiyindә konkret sahәnin inkişaf tenpinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında konkret sahәnin inkişaf tempinin hәmin vaxt kәsiyindә ümumi sәnayenin inkişaf tenpinә nisbәti kimi•
sәnayenin istehsal әsas fondlarının dövriyyә fondlarına nisbәti kimi

xammal bazası vә satış bazarlarlna yaxın yerlәşdirilmәsi
istehsal olunmuş mәhsulların tәyinatı birliyi, mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, istifadә olunan xammalın müxtәlifliyi
istehsal olunmuş mәhsulların texnoloji mürәkkәblik dәrәcәsi, texnoloji proseslәrin müxtәlifliyi, istifadә olunan xammalın oxşarlığı
istehsal mәhsullarının tәyinatı, texnoloji proseslәrin eyniliyi, istifadә olunan xammalın eynicinsliyi•
mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, texnoloji proseslәrin ardıcıllığı, istifadә olunan xammalın müxtәlifliyi

müәyyәn növ mәhsullara yüksәk tәlәbatın olması, mәhsul istehsalı üçün tәbii resursların mövcudluğu
müәssisәlәrin istehsal bölmәlәrinin ayrılması vә onların әsasında müstәqil istehsalların tәşkili
sәnayenin әksmәrkәzlәşdirilmәsi, sәnaye daxili ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi, elmitexniki tәrәqqi
sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin vә sәnayedaxili ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi, elmitexniki tәrәqqi•
rәqabәtqabliyyәtli mәhsulların istehsalı üzrә dövlәtin iqtisadi siyasәti
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91.Sәnayenin sahә quruluşunu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur:

92.“B” qrupuna aid olan sahәlәr:

93.Sәnaye strukturu dedikdә nә başa düşürsünüz?

94.Müxtәlif növ xammaldan istifadә etmәklә kütlәvi istehlak şeylәri istehsal edәn ixtisaslaşdırılmış sәnaye sahәlәrinin mәcmusu:

mәhsul istehsalı üçün emal olunmuş xammalın oxşarlığı
müәssisәnin xammal bazası, istehsal edilmiş mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәri
istehsalın avtomatlaşdırılması dәrәcәsi
istehsal olunmuş mәhsulların iqtisadi tәyinatı•
mәhsul istehsalında texnoloji proseslәrin mürәkkәblik dәrәcәsi

fondverimi, fondtutumu, materialtutumu, әmәk mәhsuldarlğı
xalis mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının mәblәği, işçilәrin sayının dәyişmәsi
realizә olunmuş mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının dәyәri, işçilәrin sayı
buraxılan mәhsulun hәcmi, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işçilәrin sayı•
buraxılmış mәhsulun hәcmindә dәyişiklik, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işlәyәnlәrin sayının dәyişmәsi

hasilat sәnayesi
әmәk vasitәlәri istehsal edәn
eynicinsli mәhsullar istehsal edәn
istehlak malları istehsal edәn•
әmәk cisimlәri istehsal edәn

sәnaye sahәlәrinin koperativlәşdirmә әlaqәlәrinә girmәsi
xammaldan hazır mәhsul alınması üçün onun әldә olunması vә emalı ilә mәşğul olan sahәlәrin birliyi
әmәk predmetinә tәsiretmә әlamәtinә görә birlәşmiş sahәlәrin say nisbәti
sәnaye sahәlәri arasında istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn say nisbәti•
madditexniki tәchizat vә satışın hәcmi arasındakı nisbәt

energetika sәnayesi
kәnd tәsrrüfatı
neft sәnayesi
yüngül sәnaye•
metallurgiya
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95.Yüngül sәnaye özündә hansı yarımsahәlәri birlәşdirir?

96.Yüngül sәnaye özündә hansı sahәlәri birlәşdirmir?

97.Toxuculuq yarımsahәsinә aid aid deyil?

98.Toxuculuq sәnayesinә aid deyil:

99.Әmәyin ictimai bölgüsünün formaları:

xalçaçılıq, maşınqayırma vә tikiş vә s.
dәri, neftkimya
tikiş, maşınqayırma
tikiş, toxuculuq, xalçaçılıq, ayaqqabı vә s.•
toxuculuq, tikiş vә tikinti

trikotaj, tekstil sәnayesini.
qalantereya, tikiş, trikotaj
ayaqqabı, qalantereya
kәnd tәsәrrüfatı, ipәkçilik•
tikiş, trikotaj

yun
tikiş sәnayesi.•
kәtan
trikotaj
pambıq

kәtan
mәftil•
ipәk
yun
pambıq

texnoloji, seriyalı, hissә üzrә.
hissә, tәk, ümumi
ümumi, xüsusi, seriyalı
ümumi, xüsusi, fәrdi•
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100.İqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahәlәrinә bölgüsündә tәzahür edәn әmәk bölgüsü:

101.Sәnaye daxilindә müxtәlif sәrbәst sahәlәrin, kınd tәsәrrüfatı vә digәr maddi istehsal sahәlәrin yaranmasında tәzahür edәn әmәk bölgüsü:

102.Sahәnin sahәvi quruluşunun dәyişmәsinә sәbәb olmayan amillәr:

103.Sәnayenin sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün qeyd edilәn göstәricilәrin hansından istifadә olunmur?

104.Sәnayenin sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunmur?

•
texnoloji, xüsusi, ümumi

seriyalı
texnoloji
fәrdi
ümumi•
xüsusi

koperativlәşdirmә.
seriyalı
texnoloji
xüsusi•
ümumi

әhalinin maddi rifah halının yaxşılaşması.
maşınqayırmanın mәhsullarından istifadә edәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişaf tempi
elmitexniki tәrәqqi
әmәk mәhsuldarlığı, mәnfәәt, rentabellik•
әhalinin mәdәni sәviyyәsinin artması

qabaqlama әmsalı
ümumi sәnaye istehsalında qabaqcıl sahәlәrin payı vә dinamikada onun dәyişmәsi
ümumi sәnaye istehsalı hәcmindә ayrıayrı sahәlәrin payı vә dinamikada onun dәyişmәsi
әmәk mәhsuldarlığı, rentabellik.•
artım tempi, mütlәq artım

“A” (istehsal vasitәlәri istehsalı) vә “B” (istehlak şeylәri istehsalı) arasındakı nisbәt
hasilat vә emal sәnayelәri arasındakı nisbәt, ümumi sәnaye istehsalında hәrbisәnaye kompleksinin payı
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105.Ümumi planda sәnayenin sahә quruluşu:

106.Yüngül sәnayenin müasir vәziyyәti hansı qrumun, hüquqi vә ya fiziki şәxsin düşünülmüş siyasәtinin tәzahürüdür?

107.Sahәnin formalaşması әlamәtlәri:

108.Sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәrinә aiddir:

109.Sәnaye mәhsullarının “A” vә “B” qruplarına bölünmәsinin әsasını tәşkil edir:

hasilat vә emal sәnayelәri arasındakı nisbәt
sahәdә istehsal olunan mәhsulların ümumi hәcminin hәmin sәnayenin isthsal fondlarına olan nisbәti•
ümumi sәnaye istehsalında hәrbisәnaye kompleksinin payı

sәnayedә istehsalın ixtisaslaşmai sәviyyәsini xarakterizә edir.
ölkәnin beynәlxalq iqtisadi әlәqәlәrini
dövlәt büddcәsinin gәlirlәrinin sәviyyәsini
ölkәnin industrial inkişaf sәviyyәsini•
sәnayedә istehsalın tәmәrküzlәşmsi sәviyyәsini

investorların sahibkarların.
investorların
müәssisәlәrin
dövlәtin•
sahә vә müәssisәlәrin

iş rejimi, işçilәrin sayı, әmәk mәhsuldarlığı.
istehsal olunmuş mәhsulların tәyinatı birliyi, mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, istifadә olunan xammalın müxtәlifliyi
istehsal olunmuş mәhsulların texnoloji mürәkkәblik dәrәcәsi, texnoloji proseslәrin müxtәlifliyi, istifadә olunan xammalın eyniliyi
istehsal mәhsullarının tәyinatı, texnoloji proseslәrin eyniliyi, istifadә olunan xammalın eynicinsliyi•
mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, texnoloji proseslәrin ardıcıllığı, istifadә olunan xammalın müxtәlifliyi

sahә müәssisәlәrindә müasir tәlәblәrә uyğun mәhsulların istehsalının tәmin edilmәsi.
müәssisәlәrin istehsal bölmәlәrinin ayrılması vә onların әsasında müstәqil istehsalların tәşkili
sәnayenin әksmәrkәzlәşdirilmәsi, sәnaye daxili ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi, elmitexniki tәrәqqi
sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin vә sәnayedaxili ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi, elmitexniki tәrәqqi•
müәyyәn növ mәhsullara yüksәk tәlәbatın olması, mәhsul istehsalı üçün tәbii resursların mövcudluğu
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110.Yüngül sәnayenin sahә quruluşunu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

111. “B” qrupuna aid olan sahәlәr:

112.Sәnayenin strukturu dedikdә nә başa düşürsünüz?

113.”Sәnayenin strukturu” anlayışı altında nә başa düşülür?

istehsal istehlakı olan xammalın növlәri vә keyfiyyәti.
mәhsul istehsalı üçün emal olunmuş xammalın hәmcinsliyi
istehsalın avtomatlaşdırılması dәrәcәsi
istehsal olunmuş mәhsulların iqtisadi tәyinatı•
mәhsul istehsalında texnoloji proseslәrin mürәkkәblik dәrәcәsi

buraxılmış mәhsulun hәcmindә dәyişiklik, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işlәyәnlәrin sayının dәyişmәsi
realizә olunmuş mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının dәyәri, işçilәrin sayı
buraxılan mәhsulun hәcmi, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işçilәrin sayı•
sәnayeistehsal heyәtinin tәrkibi, fәhlәlәrin ixtisas sәviyyәsi.
xalis mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının mәblәği, işçilәrin sayının dәyişmәsi

istehsal vasitәlәri istehsal edәn sahәlәr aid edilir. 62
әmәk vasitәlәri istehsal edәn
eynicinsli mәhsullar istehsal edәn
istehlak malları istehsal edәn•
әmәk cisimlәri istehsal edәn

sahә müәssisәlәrindә ixtisaslaşmanın sәviyyәsi.
xammaldan hazır mәhsul alınması üçün onun әldә olunması vә emalı ilә mәşğul olan sahәlәrin birliyi
әmәk predmetinә tәsiretmә әlamәtinә görә birlәşmiş sahәlәrin say nisbәti
sәnaye sahәlәri arasında istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn sahәlәrin say nisbәti•
sahә müәssisәlәri arasında koperativlәşmәnin sәviyyәsi

sahә müәssisәlәri arasında koperativlәşmәnin sәviyyәsi başa düşülür
sahә müәssisәlәrindә ixtisaslaşmanın sәviyyәsi başa düşülür
xammaldan hazır mәhsul alınması üçün onun әldә olunması vә emalı ilә mәşğul olan sahәlәrin birliyi başa düşülür
sәnaye sahәlәri arasında istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn sahәlәrin say nisbәti başa düşülür•
әmәk predmetinә tәsiretmә әlamәtinә görә birlәşmiş sahәlәrin say nisbәti başa düşülür
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114.“Xammalın emalının oxşarlığı” әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr formalaşmışdır:

115.Sәnayenin yerlәşdirilmәsi:

116.Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsindә әsas prinsiplәr:

117.Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsindә әsas prinsiplәrnә aid deyil:

118.Sәnayenin yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn әsas amillәr:

toxuculuq, tikiş, xalçaçılıq, süd mәhsulları sәnayesi
energetika, tikiş sәnayesi, süd mәhsulları sәnayesi
ağac emalı, süd mәhsulları, göndәri sәnayesi
kimya vә toxuculuq sәnayesi, kimya maşınqyırması•
yüngül sәnaye maşınqayırması, tikintiyol maşınqayırma vә kommunal maşınqyırması

hәr bir sahә müәssisәlәri üçün istehsalın tәşkili formalarının düzgün seçilmәsi vә tәtbiqi ilә xarakterizә olunur.
tәbii resurslardan maksimum istifadә ilә
ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq, sәnaye müәssisәlәrinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi ilә
ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq, sәnaye müәssisәlәrinin iqtisdi rayonlar vә bütünlükdә ölkә әrazisi üzrә bölgüsü ilә•
ictimai әmәyә qәnaәt etmәklә әhalinin respublikanın paytaxtında vә böyük şәhәrlәrdә mәskunlaşmasına şәrait yaratmaqla

digәr amillәr nәzәrә alınmadan әmәk resursları ucuz olan bölgәlәrdә yerlәşdirilmәsi.
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi
xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması•
dövlәtin müdafiә qabliyyәtinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә sәnayenin sәrhәd zonalarına yaxın yerlәşdirilmәsi

dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin nәzәrә alınması vә möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt edilmәsi.
xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi•
iqtisadi rayonlar arasında әmәyin rasional bölüşdürülmәsi vә tәsәrrüfatların kompleks inkişaf etdirilmәsi

rәqabәt, dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin qorunması vә digәr siyasi amillәr
istehlak olunan xammalın vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәti amillәri
nәqliyyat vә mәhsulun çeşidi amillәri
nәqliyyat, demoqrafik, xammal vә istehlak amillәri•
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119.Sәnayenin yerlәşdirilmәsi prinsiplәrinin yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsi prosesinә tәsiri hansı amillәrin vasitәsilә hәyata keçirilir?

120.İstehsalın yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün baş planında hansı әsas problem vә mühüm şәrtlәr
nәzәrә alınır?

121.Sәnaye sahә vә müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün “baş planında” hansı әsas
problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınmalıdır?

122.İstehsalın yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün baş planında nәzәrdә tutulmayan problem vә
şәrtlәr:

123. İstehsal müәssisәlәrinin ölkә әrazisi üzrә yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün baş planında

•
inhisarçılıq vә madditexniki tәchizat amillәri

sosialiqtisadi, texnikitexnoloji vә iqtisadisiyasi.
tәbiiiqtisadi, texnikitexnoloji vә iqtisadisiyasi
tәbiicoğrafi, texnikiiqtisadi vә iqtisadisiyasi
tәbiiiqtisadi, texnikiiqtisadi vә iqtisadisiyasi•
tәbiiiqtisadi, texnikiiqtisadi vә sosialiqtisadi

iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr
ölkәnin iqtisadiyyat sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı
ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә yerlәşdirilmәsi sxemi•
neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnmәk imkanları vә iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı

ölkәnin iqtisadiyyat sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı
neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnmәk imkanları vә iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr
ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә yerlәşdirilmәsi sxemi•
iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr

iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә yerlәşdirilmәsi sxemi
ölkәnin istehsal güclәrinin vә iqtisadi rayonlarının inkişafı vә yerlәşdirilmәsi sxemi
ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr vә iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr•
bütöv ölkә iqtisadiyyatı vә әraziistehsal komplekslәri üzrә xüsusi sxem vә proqramlar
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nәzәrdә tutulmayan problem vә şәrtlәr:

124.Yüngül sәnaye istehsalının yerlәşdirmә variantları üzrә kapital qoyuluşunun ümumi çәkisinin hesablanmasında hansı xәrclәr nәzәrә alınır?

125. Yeyinti vә yüngül sәnaye müәssisәlәrinin yerlәşdirmә variantları üzrә kapital qoyuluşunun ümumi çәkisinin hesablanmasında hansı xәrclәr
nәzәrә alınır?

126.Sәnaye istehsalının ölkә әrazisi üzrә düzgün yerlәşdirilmәsi sahibkar, dövlәt vә cәmiyyәt üçün hansı üstünlüklәrlә yanaşı hansı mәnfi
tәzadlara sәbәb olur?

iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә yerlәşdirilmәsi sxemi
ölkәnin istehsal güclәrinin vә iqtisadi rayonlarının inkişafı vә yerlәşdirilmәsi sxemi
ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr vә iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr•
bütöv ölkә iqtisadiyyatı vә әraziistehsal komplekslәri üzrә xüsusi sxem vә proqramlar

istehsal binalarının tikinti xәrclәri, әlaqәdar sahәlәrә kapital qoyuluşu, istehsalın mexaniklәşdirmә avtomatlaşdırma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә birbaşa xәrclәr,
vә digәr xәrclәr
tikinti aparılması nәticәsindә yaranan itkilәrin aradan qaldırılmasına yönәldilәn xәrclәr, amortizasiya xәrclәri vә hazır mәhsulun daşınması xәrclәri
qeyri istehsal fondlarının yaradılmasına birbaşa xәrclәr, xammalın tәdarükünә vә dağınmsına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr,
amortizasiya xәrclәr vә s. xәrclәr
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, dövriyyә fondlarının formalaşdırılmasına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr•
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, istehsal sahәlәri vә avadanlıq parkının genişlәndirilmәsinә birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr

istehsal binalarının tikinti xәrclәri, әlaqәdar sahәlәrә kapital qoyuluşu, istehsalın mexaniklәşdirmә avtomatlaşdırma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә birbaşa xәrclәr,
vә digәr xәrclәr
tikinti aparılması nәticәsindә yaranan itkilәrin aradan qaldırılmasına yönәldilәn xәrclәr, amortizasiya xәrclәri vә hazır mәhsulun daşınması xәrclәri
qeyri istehsal fondlarının yaradılmasına birbaşa xәrclәr, xammalın tәdarükünә vә dağınmsına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr,
amortizasiya xәrclәr vә s. xәrclәr
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, dövriyyә fondlarının formalaşdırılmasına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr•
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, istehsal sahәlәri vә avadanlıq parkının genişlәndirilmәsinә birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr

kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin sәnaye istehsal vә istehsal xidmәt sahәlәri üçün ayrılması, müәssisәlәrin әtraf zonalarının çirklәnmәsi vә s.
ucuz işçi qüvvәsindәn istfadә, yerlәrdә işsizliyin qarşısınin alınması, әhalinin sosialiqtisadi vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması, regionlarda infrastrukurun inkişafı,
ümumi daxili mәhsulun artması vә s.
xammal bazasına yaxınlıq vә mövcud tәbii sәrvәtlәrdәn az mәsrәflәrәlә istifadә, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış,
dövlәt büdcәsinin formalaşmasında regionların rolunun artması
ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә, yerloәrdә işsizliyin sәviyyәsinin aşağı salınması, regionlarda infrastrukturun inkişafı, ölkәdә sağlam rәqabәt müjhitinin
formalaşması vә s.

•
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127. Sәnaye sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlıq subyektlәri tәrәfindәn 2012ci ildә:

128. 2012ci ildә sәnayenin emal bölmәsindә sadә istehsalın hәcmi:

129. 2012ci ildә qeyridövlәt sәnaye müәssisәlәrindә işçilәrin әmәkhaqqı:

130.Respublikada maşınqaırma mәhsulunun 40 %i hansı sahәnin payına düşür?

131.Respublikada maşınqaırma mәhsulunun 40 %i hansı sahәnin payına düşür?

ölkәdә sağlam rәqabәt mühitinin formalaşması, paytaxt vә mәrkәzi şәhәrlәrdәn әhalinin rayonlara, regionlara cәlb edilmәsi, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili
bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış;

1,0 milyard manatlıq mәhsul istehsal olunub vә xidmәtlәr göstәrilib
3,3 milyard manatlıq mәhsul istehsal olunub vә xidmәtlәr göstәrilib
2,3 milyard manatlıq mәhsul istehsal olunub vә xidmәtlәr göstәrilib
1,3 milyard manatlıq mәhsul istehsal olunub vә xidmәtlәr göstәrilib•
1,1 milyard manatlıq mәhsul istehsal olunub vә xidmәtlәr göstәrilib

0,9 faiz artıb vә bu bölmәdә istehsalın çox hissәsi qida mәhsullarının payına düşüb
2,9 faiz artıb vә bu bölmәdә istehsalın çox hissәsi qida mәhsullarının payına düşüb
2,3 faiz artıb vә bu bölmәdә istehsalın çox hissәsi qida mәhsullarının payına düşüb
7,3 faiz artıb vә bu bölmәdә istehsalın çox hissәsi qida mәhsullarının payına düşüb•
4,3 faiz artıb vә bu bölmәdә istehsalın çox hissәsi qida mәhsullarının payına düşüb

tәxminәn 1200 manat olub
tәxminәn 300 manat olub
tәxminәn 420 manat olub
tәxminәn 620 manat olub•
tәxminәn 920 manat olub

kәnd tәsәrrüfatının
yüngül sәnayenin
kimya sәnayesinin
elektroenergetikanın•
yeyinti sәnayesinin

kәnd tәsәrrüfatının
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132.Respublikamızda ilk elektrotexnika müәssisәsi olan Bakı elektrik maşınqayırma zavodunun birinci növbәsi:

133.Hazırda respublikanın elektrotexnika sahәsindә:

134.Bakı elektrik avtomatları zavodunda sәnaye müәssisәlәri vә neft mәdәnlәri üçün:

135.Bakıda neft sәnayesinin ehtiyacını ödәmәk üçün Binәqәdi dәzgahqayırma zavodunda:

kimya sәnayesinin
yeyinti sәnayesinin
elektroenergetikanın•
yüngül sәnayenin

1990cı ildә işә düşmüşdür
1981ci ildә işә düşümüşdür.
1944cü ildә içә düşümüşdür
1947ci ildә işә düşmüşdür•
1967ci ildә işә düçş.müşdür

işıqtexnika avadanlığı, mineral gübrәlәr, dәrman preparatları, akkumulyatorlar, kabel, “Çinar” markalı mәişәt soyuducuları vә s. istehsal edir.
elektrik lampaları, televizorlar, transformatorlar, akkumulyatorlar, kabel, qiymәtli metallar, “Çinar” markalı mәişәt soyuducuları vә s. istehsal edir.
işıqtexnika avadanlığı, elektrik lampaları, elektrikizolyasiya materialları, transformatorlar, avtomobil soyuducuları, “Çinar” markalı mәişәt soyuducuları, müxtәlif
çeşidli elektrik mәtbәx cihazları vә s. istehsal edir.
işıqtexnika avadanlığı, elektrik lampaları, elektrikizolyasiya materialları, transformatorlar, akkumulyatorlar, kabel, “istisu” tipli su qızdırıcıları, “Çinar” markalı
mәişәt soyuducuları vә s. istehsal edir.

•
elektrikizolyasiya materialları, transformatorlar, akkumulyatorlar, kabel, “istisu” tipli su qızdırıcıları, avtomobil mühәrriklәri vә s. istehsal edir.

14 adda 800 növdә elektrik avadanlığı vә yük avtomobillәri üçün elektrik maqnitlәri istehsal edir
14 adda 800 növdә elektrik avadanlığı vә “lİFAN” markalı avtomobillәr üçün elektrik maqnitlәri istehsal edir
14 adda 800 növdә elektrik avadanlığı vә “Don1500” markalı avtomobillәr üçün elektrik maqnitlәri istehsal edir
14 adda 800 növdә elektrik avadanlığı vә “Don1500” markalı taxıl kombaynları üçün elektrik maqnitlәri istehsal edir•
14 adda 800 növdә mәişәt avadanlığı vә “çitizen” markalı elektrik cihazları üçün elektrik maqnitlәri istehsal edir

dәst nasoskompressor vә soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü elektrik mühәrriki olan nasoslar, habelә yüngül vә yeyinti sәnayesi üçün
müxtәlif maşın vә avadanlıq hazırlanır

•
dәst nasoskompressor vә soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü elektrik mühәrriki olan nasoslar, habelә maşınqayırma üçün alәtlәr hazırlanır
dәst nasoskompressor, suvarma qurğuları üçün güclü elektrik mühәrriki olan nasoslar, habelә yeyinti sәnayesi üçün xammal hazırlanır
dәst nasoskompressor vә soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü elektrik mühәrriki olan nasoslar, habelә yüngül üçün tikiş maşınları hazırlanır
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136.Bakı gәmiqayırma zavodunda istehsal edilir:

137.Müasir kimya texnologiyası, xammalın mexaniki emalından fәrqli olaraq:

138.Kimya sәnayesi hansı sahәlәrdәn ibarәtdir?

139.Azәrbaycanın kimya sәnayesi ağır sәnaye sahәlәri arasında istehsal etdiyi mәhsulun hәcminә görә:

140.Azәrbaycanda ilk kimya zavodu neçәnci ildә tikilmişdir?

dәst nasoskompressor vә soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü kanallar hazırlanır

kiçik tankerlәr, qayıqlar, qazma qurğuları.
yedәk gәmilәri, sәrnişin gәmilәri, qazma gәmilәri
sәrnişin gәmilәri, kiçik tankerlәr, qazma gәmilәri
yedәk gәmilәri, kiçik tankerlәr, qazma gәmilәri•
yedәk gәmilәri, kiçik tankerlәr, balıqçı qayıqları

kimyәvi mineralları mineral yanacaqları, xüsusәn dә neft, qaz vә kömürü, ağac vә bitki, heyvan mәnşәli xammalları, hava, su vә s. qida mәhsullarına çevirir.
kimyәvi mineralları (apatit, fosforit, kalium duzu, xörәk duzu, kükürd vә s.) qara metallara çevirir
kimyәvi mineralları (apatit, fosforit, kalium duzu, xörәk duzu, kükürd vә s.) әlvan metallara çevirir
kimyәvi mineralları mineral yanacaqları, xüsusәn dә neft, qaz vә kömürü, ağac vә bitki, heyvan mәnşәli xammalları, hava, su vә s. qiymәtli sәnaye mәhsullarına
çevirir.

•
kimyәvi mineralları (apatit, fosforit, kalium duzu, xörәk duzu, kükürd vә s.) heyvan mәnşәli mәhsullara çevirir

yanacaq sәnaye kimyası, maşınqayırma sәnayesi, üzvi sintez kimyası, polimerlәr kimyası vә polimer materiallarının emalı
yanacaq sәnaye kimyası, әsas kimya, qeyriüzvi sintez kimyası, polimerlәr kimyası vә polimer materiallarının emalı
yanacaq sәnaye kimyası, әsas kimya, üzvi sintez kimyası, polimerlәr kimyası vә polimer materiallarının emalı
dağmәdәn kimyası, әsas kimya, üzvi sintez kimyası, polimerlәr kimyası vә polimer materiallarının emalı•
yanacaq sәnaye kimyası, әsas kimya, üzvi sintez kimyası, polimerlәr kimyası vә polistatik materiallarının emalı

cihazqayırma vә maşınqayırmadan sonra üçüncü yeri tutur.
maşınqayırma, gәmizqayırma vә yanacaqenergetika sәnayesindәn sonra üçüncü yeri tutur
avtomobilqayırma vә yanacaqenergetika sәnayesindәn sonra üçüncü yeri tutur
maşınqayırma vә yanacaqenergetika sәnayesindәn sonra üçüncü yeri tutur•
maşınqayırma vә yanacaqenergetika, elektronika sәnayelәrindәn sonra üçüncü yeri tutur

1879cu ildә indiki Gәncә şәhәrindә tikilmişdir
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141.Azәrbaycanda ilk kimya zavodu hansı şәhәrdә tikilmişdir?

142.Azәrbaycanda әsas kimya sәnayesi kompleksi müәssisәlәri XX әsrin 50ci illәrindә istifadәyә verilmiş vә hәmin müәssisәlәrdә:

143.Sumqayıt polimer tikinti materialları kombinatında:

144.Yanacaq – energetika sәnayesinin tәrkibinә:

145.Istilikvermә qabiliyyәtinә görә yanacaq növlәri hansı ardıcıllıqla gәlir: 

1872cu ildә Sumqayıtyda tikilmişdir
1879cu ildә Sumqayıtyda tikilmişdir
1879cu ildә Bakıda tikilmişdir•
1872cu ildә Bakıda tikilmişdir

Xaçmazda, 1988ci ildә tikilmişdir.
Sumqayıt şәhәrindә, 1879cu ildә tikilmişdir
Şәki şәhәrindә, 1879cu ildә tikilmişdir
Bakı şәhәrindә, 1879cu ildә tikilmişdir•
Naxçıvanda, 1879cu ildә tikilmişdir

sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri vә oturacaqları, plastik kütlә, süni vә sintetik liflәr, sintetik yuyucu vasitәlәr, dәrmanlar vә s. istehsal edilir.
sintetik kauçuk, avtomobil mühәrriklәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, xlor vә kaustik soda, yod, sintetik yuyucu vasitәlәr, dәrmanlar vә s. istehsal edilir.
sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, xlor vә kaustik soda, yod, yuyucu dәzgahlar, dәrmanlar vә s. istehsal edilir.
sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, xlor vә kaustik soda, yod, sintetik yuyucu vasitәlәr, dәrmanlar vә s. istehsal edilir.•
sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri vә mühәrriklәri, süni lif, mineral gübrәlәr, xlor vә kaustik soda, yod, sintetik yuyucu vasitәlәr, dәrmanlar vә s. istehsal edilir

qәtrandan izolyasiya materialları, linoleum, müxtәlif qida mәhsulları vә sanitariya texnikası mәmulatları istehsal edilir.
qәtrandan asfalt örtüklәri, linoleum, müxtәlif tikinti vә sanitariya texnikası mәmulatları istehsal edilir
polietlendәn izolyasiya materialları, linoleum, müxtәlif tikinti vә sanitariya texnikası mәmulatları istehsal edilir
qәtrandan izolyasiya materialları, linoleum, müxtәlif tikinti vә sanitariya texnikası mәmulatları istehsal edilir•
qәtrandan izolyasiya materialları, şifer, müxtәlif tikinti vә sanitariya texnikası mәmulatları istehsal edilir

neft vә tikinti sahәlәri daxildir
yanacaq vә elektronika sahәlәri daxildir
yanacaq vә neftkimya sahәlәri daxildir
yanacaq vә elektroenergetika sahәlәri daxildir•
daşkömür, qaz, neft vә tikinti sahәlәri daxildir
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146.Tikinti materialları sәnayesi hansı әsas sahәdәn ibarәtdir:

147.Azәrbaycan Respublikasında nә qәdәr mineral tikinti xammal yatağı mәlumdur?

148.Respublikanın әsas sement istehsalı müәssisәsi neçәnci ildә işә salınmışdır?

149.Yüngül sәnayedә mәhsulların 80%ә qәdәri hansı sahәdә istehsal olunur?

qonur kömür, neft, tәbii qaz, yanar şist, torf, quru ağac odunu
daş kömür, yanar şist, neft, tәbii qaz, qonur kömür , torf, quru ağac odunu
daş kömür, neft, tәbii qaz, qonur kömür , yanar şist, torf, quru ağac odunu
neft, tәbii qaz, daş kömür, qonur kömür , yanar şist, torf, quru ağac odunu•
daş kömür, torf, yanar şist, neft, tәbii qaz, qonur kömür , quru ağac odunu

bura mineraltikinti xammalının çıxarılması, hörgü materiallarının istehsalı, bina vә tikililәr üçün fasad rәnglәrinin hazırlanması daxildir.
bura kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı, emalı, bina vә tikililәr üçün müxtәlif divar materiallarının, mәmulat vә konstruksiyaların hazırlanması daxildir.
bura qum, çınqıl, müxtәlif daş, mәrmәr çıxarılması, hörgü materiallarının sement, әhәng, gips istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı üçün müxtәlif alәt vә mexanizmlәrin
hazırlanması daxildir.
bura mineraltikinti xammalının çıxarılması, hörgü materiallarının istehsalı, bina vә tikililәr üçün müxtәlif divar materiallarının, mәmulat vә konstruksiyaların
hazırlanması daxildir.

•
bura mineraltikinti xammalının satışı, hörgü materiallarının ilkin emalı, bina vә tikililәr üçün müxtәlif divar materiallarının hazırlanması daxildir

1300ә qәdәr.
60a qәdәr
200ә qәdәr
1000ә qәdәr•
50a qәdәr

1952ci ildә
1949cu ildә
1954cü ildә
1961ci ildә
1951ci ildә•

mebel
göndәri
tikiş
toxuculuq•
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150.Aqrarsәnaye konpleksinin әsas vәzifәsi:

151.ASKnın sahә strukturu adlanır:

152.ASKda sahәlәrarası әlaqәlәrin texnoloji tәminatı:

153.ASKda sahәlәarası әlaqәlәrin tәşkilati tәminatı:

154.ASKda sahәlәarası әlaqәlәrin iqtisadi tәminatı:

ipәkçilik

әhalini qeyriәrzaq vә geyim әşyaları ilә, sәnayeni müxtәlif növ xammalla tәchiz etmәkdir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının sabit artımı şәrti ilә әhalini geyim mәmulatları ilә vә sәnayeni müxtәlif növ xammalla tәchiz etmәkdir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının sabit artımı şәrti ilә әhalini әrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, sәnayeni müxtәlif növ dәzgahlarla tәchiz etmәkdir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının sabit artımı şәrti ilә әhalini әrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, sәnayeni müxtәlif növ xammalla tәchiz etmәkdir•
әhalini qeyriәrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, sәnayeni müxtәlif növ xammalla tәchiz etmәkdir

ASKnı iqtisadi cәhәtdәn tәmsil edәn ayrıayrı kimya sahәlәri arasında nisbәtin faizlә ifadә edilmәsi
ASKnı tәşkilati cәhәtdәn tәmsil edәn ayrıayrı kimya sahәlәri arasında nisbәtin faizlә ifadә edilmәsi
kompleksi tәşkilati cәhәtdәn tәmsil edәn ayrıayrı müәssisәlәr arasında nisbәtin faizlә ifadә edilmәsi
ASKnı tәşkilati cәhәtdәn tәmsil edәn ayrıayrı xalq tәsәrrüfatı sahәlәri arasında nisbәtin faizlә ifadә edilmәsi•
ASKnı maddi cәhәtdәn tәmsil edәn ayrıayrı kimya sahәlәri arasında nisbәtin faizlә ifadә edilmәsi

kәnd tәsәrrüfatı üçün zәruri olan kimya mәhsullarının alınması, istifadәsi kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalının saxlanılması, onların emalı vә istehlakçılara çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırıl
masıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan iş şәraiti, kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri, onların emalı vә istehlakçılara çatdırılması kimi labüd texnoloji
mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan istehsal vasitәlәri istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalı istehsalı, onların emalı vә istehlakçılara
çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır

•
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının alınması, emalı vә saxlanılması kimi ardıcıl mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır

ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında tutduğu mövqe ilә izah oluna bilәr
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr istehsallarının sahәdә vahid texnoloji qaydada tәşkili ilә xarakterizә olunur
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid prinsiplә idarә olunması ilә xarakterizә olunur
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid idarәetmә obyekti kimi ayrılmasıdır•
kompleksә daxil olan müәssisәlәrin fәaliyyәtinin düzgün tәşkili ilә mümkündür
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155.ASKda sahәlәarası әlaqәlәrin sosial tәminatı xalq tәsәrrüfatının:

156.ASKnın xalis mәhsulu:

157.ASKnın tәdqiqat mexanizmi:

158.Toxuculuq kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

birbirinә әks tәsir edәn sahәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәrin olmaması ilә xarakterizә edilir
birgә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir
inteqrasiya olunan sex vә müәssisәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir
inteqrasiya olunan sahәlәrin arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir.•
birbirinә әks tәsir edәn sahәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәrin olması ilә xarakterizә edilir

birgә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir
eyni tәyinatlı mәhsullar istehsal edәn sexlәrdә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılmasının tәmin edilmәsidir
müxtәlif funksional mәqsәdli sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin tәmin edilmәsidir
eyni funksional mәqsәdli müxtәlif sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin tәmin edilmәsidir•
birbirinә әks tәsir edәn sahәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәrin olmaması ilә xarakterizә edir

amortizasiya ayırmaları vә sәnaye mәnşәli xammal vә materialların dәyәrindәn ibarәtdir.
son mәhsulun dәyәrindәn amortizasiya ayırmalarının çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir
son mәhsulun dәyәrindәn sәnaye mәnşәli xammal vә materialların dәyәrini çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir
son mәhsulun dәyәrindәn amortizasiya ayırmalarının vә sәnaye mәnşәli xammal vә materialların dәyәrini çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir.•
son mәhsulun dәyәrindәn әmәk haqlarını çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir

yüngül vә yeyinti sәnayesi ilә kәnd tәsrrüfatı arasında mövcud istehsal münasibәtlәrinin nizamlanma forması vә metodlarıdır
yeyinti sәnayesi ilә ASKnın digәr sahәlәri arasında mövcud istehsal münasibәtlәrinin nizamlanma forması vә metodlarıdır
xalq tәsәrrüfatı ilә ASKnın digәr sahәlәri arasında mövcud istehsal münasibәtlәrinin nizamlanma forması vә metodlarıdır
kәnd tәsәrrüfatı ilә ASKnın digәr sahәlәri arasında mövcud istehsal münasibәtlәrinin nizamlanma forması vә metodlarıdır•
yüngül vә yeyinti sәnayesi ilә ASKnın digәr sahәlәri arasında mövcud istehsal münasibәtlәrinin nizamlanma forması vә metodlarıdır

üfiqi kombinәlәşmә
xammalın ardıcıl emalına görә•
xammalın kompleks emalına görә
tullantılardan istifadәyә görә
istehsaltexniki
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159.Energetika sahәsindә fәaliyyәt:

160.Energetika sahәsindә kәşfiyyat:

161.Enerjinin paylanması:

162.Dövlәt energetika siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

163.Dövlәt energetika siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

әhalinin mәnafeyi naminә energetika fәaliyyәtindә istifadә olunan sahәlәrin bәrpa olunması vә onların әtraf mühitә uyğunlaşdırılması üzrә fәaliyyәtdir
xam neftin vә neft mәhsullarının, qazın, elektrik vә istilik enerjisinin tәdarükü vә enerji istehlakçılarına paylanması
işlәnmә ilә eyni mәqsәdlәr üçün qabaqcadan aparılan maqnitometrik, qravimetrik, seysmik, geokimyәvi, istilik vә radiometrik üsullar vә sınaq qazma işlәri
vasitәsilә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
energetika materiallarının vә mәhsullarının (enerji resursları) kәşfiyyatı, işlәnmәsi, hasilatı, istehsalı, emalı, saxlanılması, nәqli, paylanması vә istifadәsi üzrә
fәaliyyәt növlәrini özündә cәmlәşdirir

•
enerjinin paylanması fәaliyyәtini hәyata keçirilmәsi üçzәfәaliyyәtdir

enerjinin alınması vә paylanması fәaliyyәtini hәyata keçirmә prosesidir
xam neftin vә neft mәhsullarının, qazın, elektrik vә istilik enerjisinin tәdarükü vә enerji istehlakçılarına paylanması
energetika materiallarının vә mәhsullarının (enerji resursları) kәşfiyyatı, işlәnmәsi, hasilatı, istehsalı, emalı, saxlanılması, nәqli, paylanması vә istifadәsi üzrә
fәaliyyәt növlәrini özündә cәmlәşdirir
işlәnmә ilә eyni mәqsәdlәr üçün qabaqcadan aparılan maqnitometrik, qravimetrik, seysmik, geokimyәvi, istilik vә radiometrik üsullar vә sınaq qazma işlәri
vasitәsilә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir

•
tәrәflәr arasında bağlanılmış vә energetika sahәsindә fәaliyyәt növlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün şәrtlәri müәyyәn edәn yazılı saziş

әhalinin mәnafeyi naminә energetikada istifadә olunan sahәlәrin bәrpa olunması vә onların әtraf mühitә uyğunlaşdırılmasıdır
işlәnmә ilә eyni mәqsәdlәr üçün qabaqcadan aparılan maqnitometrik, qravimetrik, seysmik, geokimyәvi, istilik vә radiometrik üsullar vә sınaq qazma işlәri
vasitәsilә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
energetika materiallarının vә mәhsullarının (enerji resursları) kәşfiyyatı, işlәnmәsi, hasilatı, istehsalı, emalı, saxlanılması, nәqli, paylanması vә istifadәsi üzrә
fәaliyyәt növlәrini özündә cәmlәşdirir
xam neftin vә neft mәhsullarının, qazın, elektrik vә istilik enerjisinin tәdarükü vә enerji istehlakçılarına paylanmasını nәzәrdә tutur•
enerjinin paylanması fәaliyyәtini hәyata keçirәn hәr hansı bir sahә müәssisәsinin әsas vәzifәsidir

yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar istehsal edәn yerli müәssisәlәrә әlverişli şәraitin yaradılması
energetika sahәsindә fәaliyyәt növlәri üzrә rәqabәt vә minimal inhisar şәraitinin yaradılması
energetika materiallarının vә mәhsullarının sәmәrәli hasilatı, istehsalı, nәqli, paylanması, saxlanılması, istifadәsi vә tәhlükәsizliyinin tәminatı
baş enerji nәqletmә sistemlәrinin tikintisi vә idarә edilmәsi•
energetika sahәsindә fәaliyyәtlәrin müxtәlif mülkiyyәt növlәri, uzunmüddәtli müqavilәlәr vә xüsusi icazәlәr әsasında qurulması
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164.Neçәnci illәrdәn etibarәn Azәrbaycan özünü elektrik enerjisi ilә tәmin etmәklә bәrabәr yerli hasilatın bir qismini qonşu respublikalara
vermәyә başladı?

165.Yüz ildәn artıq tarixi olan Azәrbaycan elektrik energetikasının vüsәtli inkişaf dövrü neçәnci ildәn başlamışdır?

166.Naxçıvan Muxtar Respublikasının elektrik enerjisi tәshizatınin müәyyәn qisminin daxili imkanlar hesabına ödәnilmәsinin tәmin edilmәsi
mәqsәdilә neçәnci ildә Araz çayı üzәrindә gücü 22 MVt olan “Araz” su elektrik stansiyası inşa edilmişdir?

167.Azәrbaycan Respublikasının “Energetika haqqında” Qanunun 9cu maddәsindә qeyd edilәn “әtraf mühitin qorunmasına, tәhlükәsizliyә vә
sağlamlığa dair vәzifәlәr”ә aid deyil:

enerji çatışmazlığı şәraiti yarandıqda, energetikanın sәmәrәliliyini artırmaq üçün istehsalçı vә istehlakçılara dotasiyaların verilmәsi
enerji resurslarının konservasiyası, tullantıların sәviyyәsinin aşağı salınması, enerjinin sәmәrәli istifadәsi vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә
sәmәrәli vә ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz texnologiyaların tәtbiqi üçün әlverişli şәraitin yaradılması
yataqların işlәnmәsi vә energetika materiallarının vә mәhsullarının hasilatı•
әtraf mühitә mәnfi tәsirin azaldılması

1978ci illәrdәn etibarәn
2000ci illәrdәn etibarәn
1990cı illәrdәn etibarәn
1980ci illәrdәn etibarәn•
1970ci illәrdәn etibarәn

2010ci ildәn başlanmışdır
1990ci ildәn başlanmışdır
1980ci ildәn başlanmışdır
1970ci ildәn başlanmışdır•
2000ci ildәn başlanmışdır

2001ci ildә
1980ci ildә
2010ci ildә
1971ci ildә•
2010ci ildә

әtraf mühitә tәsir vә onun sәbәblәri barәdә ekspert rәyi tәrәflәrin razılığı ilә әsas tәsdiqedici sәnәd kimi qәbul olunur
әtraf mühitin qorunması, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq sahәsindә görülәcәk tәdbirlәrin, aparılacaq bütün lazımi tәdqiqatların vә ekspert rәylәrinin alınması üzrә
xәrclәr energetika sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisә tәrәfindәn ödәnilir
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168.Azәrbaycan Respublikasının “Energetika haqqında” Qanunun 28ci maddәsinin birinci bәndinә әsasәn:

169.Azәrbaycan Respublikasının “Energetika haqqında” Qanunun 28ci maddәsinin üçüncü bәndinә әsasәn:

170.Azәrbaycan Respublikasının “Energetika haqqında” Qanunun 28ci maddәsinin üçüncü bәndinә әsasәn:

171.Azәrbaycan Respubnlikasının “Enerji resurslarından istifadә haqqında” Qanununa әsasәn enerji resursları dedikdә:

energetika sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn, habelә energetika materiallarını vә mәhsullarını istifadә edәn hәr bir şәxs әtraf mühiti çirklәnmәdәn qorumalıdır
dövlәt qanunvericiliyә müvafiq olaraq dövlәtin tәhlükәsizliyini vә müstәqilliyini tәmin etmәk mәqsәdilә energetika ilә bağlı digәr fәaliyyәt sahәlәrindә müstәsna
hüquqlardan istifadә edir

•
energetika müqavilәsinin bağlanması üçün әrizә daxil olduqda müvafiq icra hakimiyyәti orqanı müvafiq fәaliyyәtin hәyata keçirilәcәyi әrazidә müvafiq müstәqil
ekspertlәr tәrәfindәn keçirilәn ekspertiza tәyin edir

energetika müqavilәsinin tәqdim edilmәsi başlayanadәk mülkiyyәt hüququ vә ona aid dәyişikliklәr dәrc edilmәli vә ictimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmәk üçün açıq
olmalıdır
energetika sahәsindә fәaliyyәt nәticәsindә mülkiyyәt hüququnun vә ya daşınmaz әmlakdan istifadәnin dәyişmәsi vә onunla әlaqәdar kompensasiyaların
ödәnilmәsi müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hazırlanır
energetika sahәsindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün podratçıya torpaqdan vә yerin tәkindәn istifadә etmәk hüququ verilir
enerji istehsalçıları yanacaq tәchizatı sahәsindә rәqabәt mühitinin yaradılması vә enerji istehsalının sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә yanacaq tәchizatı
müәssisәlәrini ölkә daxilindә vә xaricindә sәrbәst seçmәk hüququna malikdirlәr

•
energetika sahәsindә mövcud fәaliyyәt üzrә torpaqdan istifadә növlәrinә xüsusi icazә müvafiq tәlәblәrә uyğun olaraq kompensasiyasız verilir

energetika müqavilәsinin tәqdim edilmәsi başlayanadәk mülkiyyәt hüququ vә ona aid dәyişikliklәr dәrc edilmәli vә ictimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmәk üçün açıq
olmalıdır
energetika sahәsindә fәaliyyәt nәticәsindә mülkiyyәt hüququnun vә ya daşınmaz әmlakdan istifadәnin dәyişmәsi vә onunla әlaqәdar kompensasiyaların
ödәnilmәsi aşağıdakıları nәzәrә alaraq müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hazırlanır:
energetika sahәsindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün podratçıya torpaqdan vә yerin tәkindәn istifadә etmәk hüququ verir
enerji tәchizatının etibarlılığını tәmin etmәk mәqsәdilә energetika müәssisәlәrindә yanacaq ehtiyatı yaradılır•
energetika sahәsindә mövcud fәaliyyәt üzrә torpaqdan istifadә növlәrinә xüsusi icazә müvafiq tәlәblәrә uyğun olaraq kompensasiyasız verilir

energetika müqavilәsinin tәqdim edilmәsi başlayanadәk mülkiyyәt hüququ vә ona aid dәyişikliklәr dәrc edilmәli vә ictimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmәk üçün açıq
olmalıdır
energetika sahәsindә fәaliyyәt nәticәsindә mülkiyyәt hüququnun vә ya daşınmaz әmlakdan istifadәnin dәyişmәsi vә onunla әlaqәdar kompensasiyaların
ödәnilmәsi aşağıdakıları nәzәrә alaraq müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hazırlanır:
enerji istehsalçıları yanacaq tәchizatı sahәsindә rәqabәt mühitinin yaradılması vә enerji istehsalının sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә yanacaq tәchizatı
müәssisәlәrini ölkә daxilindә vә xaricindә sәrbәst seçmәk hüququna malikdirlәr
yanacaq ehtiyatının maliyyәlәşdirilmәsi, yaradılması, qorunması, istifadәsi, hәcmi vә uçotu Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir

•
energetika sahәsindә mövcud fәaliyyәt üzrә torpaqdan istifadә növlәrinә xüsusi icazә müvafiq tәlәblәrә uyğun olaraq kompensasiyasız verilir

•
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172.Azәrbaycan Respubnlikasının “Enerji resurslarından istifadә haqqında” Qanununa әsasәn enerji resurslarının istehlakı normativlәri dedikdә:

173.Müxtәlif yanacaq növlәrini müqayisә etmәk üçün:

174.Müxtәlif yanacaq növlәrini müqayisә etmәk üçün:

175.Şәrti yanacaq vahidindәn:

texnikanın mövcud sәviyyәsinә vә ya inkişafına müvafiq istifadә olunan neft, neft mәhsulları, qaz, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, bәrpa olunan vә digәr
enerji daşıyıcıları başa düşülür

•
texnikanın mövcud sәviyyәsinә vә ya inkişafına müvafiq istifadә olunan neft, neft mәhsulları, külәk, günәş, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, bәrpa olunan vә
digәr enerji istehsalçılarının istehsal gücü başa düşülür
günün tәlәblәrinә uyğun istifadә olunan fiziki, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, bәrpa olunan vә digәr enerji daşıyıcıları başa düşülür
texnikanın mövcud sәviyyәsinә vә ya inkişafına müvafiq istifadә olunan qaz, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, insanın fiziki enerjisi, bәrpa olunan vә digәr
enerji daşıyıcıları başa düşülür
konkret istehsal, mәhsul, iş vә xidmәt üçün istifadә edilәn enerji resurslarının reqlamentlәşdirilmiş miqdarı başa düşülür

texnikanın mövcud sәviyyәsinә vә ya inkişafına müvafiq istifadә olunan neft, neft mәhsulları, qaz, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, bәrpa olunan vә digәr
enerji daşıyıcıların gücü başa düşülür
günün tәlәblәrinә uyğun istifadә olunan fiziki, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, bәrpa olunan vә digәr enerji daşıyıcıları başa düşülür
texnikanın mövcud sәviyyәsinә vә ya inkişafına müvafiq istifadә olunan neft, neft mәhsulları, külәk, günәş, elektrik, istilik, su vә atom enerjilәri, bәrpa olunan vә
digәr enerji istehsalçılarının istehsal gücü başa düşülür
konkret istehsal, mәhsul, iş vә xidmәt üçün istifadә edilәn enerji resurslarının reqlamentlәşdirilmiş miqdarı başa düşülür•
bunların heç biri

onların fizikikimyәvi xassәlәri nәzәrә alınır
az kalorili yanacan növlәrindәn istifadә olunur
yanacağın növlәrindәn istifadә olunur
şәrti yanacaq vahidindәn istifadә olunur•
müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilat hәcmindәn istifadә olunur

müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilat hәcmindәn istifadә olunur
yanacağın növlәrindәn istifadә olunur
onların fizikikimyәvi xassәlәri nәzәrә alınır
şәrti yanacaq vahidindәn istifadә olunur•
az kalorili yanacan növlәrindәn istifadә olunur

müxtәlif yanacaq növlәrinin istilik vermә qabnliyyәtini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
müxtәlif istehsal sahәlәrini müqayisә etmәk üçün istifadә olunur
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177.Qeyd edilәn variantlardan hansında elektrik vә istilik enerjisi ilә tәchizatın subyektlәrinә aid deyil:

178.Yanacaq energetika kompleksi:

179.Azәrbaycan Respublikasının “Energetika haqqında” Qanunun 12ci maddәsindә qeyd edilәn tәdbirlәrә aid deyil:

180.Enerji resurslarından istifadә sahәsindә dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

müxtәlif istehsal növlәrini müqayisә etmәk üçün istifadә olunur
müxtәlif yanacaq növlәrini müqayisә etmәk üçün istifadә olunur•
müxtәlif yanacaq növlәrinin hasilat hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

enerji istehlakçıları
enerji tәchizatı müәssisәlәri
dövlәt elektroenergetika müәssisәsi  vahid dövlәt elektroenergetika sistemi
sahәnin xammal vә materialları•
müstәqil enerji istehsalçıları  iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn tam müstәqil olan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olmayan hüquqi şәxslәr

yanar faydalı qazıntıların aşkarı edilmәsi, hasili vә nәql edilmәsi vә hәmçinin sahәüçün güc maşınlarının istehsalından ibarәtdir
müxtәlif tәyinatlı qazıntıların aparılması vә elektrik enerjisinin istehsalından ibarәtdir
yanar faydalı qazıntıların hasili vә güc maşınlarının istehsalından ibarәtdir
yanar faydalı qazıntıların hasili vә elektrik enerjisinin istehsalından ibarәtdir•
yanar faydalı qazıntıların aşkar edilmәsi üzrә kәşfiyyat işlәrindәn vә elektrik enerjisinin istehsalından ibarәtdir

enerji resurslarından sәmәrәli istifadәyә görә onların normativlәrdәn artıq sәrfindәn asılı olaraq, qüvvәdә olan qiymәt vә tariflәrә müxtәlif faizli әlavәlәr şәklindә
ödәmәlәrin tәtbiq edilmәsi
enerji resurslarından sәmәrәli istifadәnin maliyyәlәşdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinin vә mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsi
enerji resurslarından, xüsusәn bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn sәmәrәli istifadә üçün tәşkilati, elmitexniki vә tәsәrrüfat fәaliyyәtini istiqamәtlәndirәn iqtisadi
vәsaitlәrin vә stimulların tәtbiqi
iqtisadi vә inzibati tәdbirlәr vasitәsilә hüquqi vә fiziki şәxslәrin enerjiyә qәnaәt sahәsindә fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi•
enerji tәchizatı prosesinә iqtisadi tәsir tәdbirlәrinin bazası kimi iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә enerjitutumlu texnoloji proseslәr vә mәhsul növlәri üçün enerji
resurslarının xüsusi sәrfi üzrә dövlәt standartları vә normaları sisteminin yaradılması

enerji resurslarının istehsalı vә istifadәsi üzrә dövlәt ekspertizası;
enerjidәn sәmәrәsiz istifadәyә görә müvafiq mәsuliyyәt növlәrinin müәyyәn edilmәsi;
enerji resursları sәrfinin normalaşdırılması
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq müәssisә vә tәşkilatlar tәrәfindәn istifadә edilәn enerji resurslarının icbari uçotu•
enerji resurslarından istifadә sahәsindә normalaşdırmanın, standartlaşdırmanın, sertifakatlaşdırmanın, metrologiyanın vә statistika uçotunun tәşkil edilmәsi;
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181.Enerji resurslarından istifadә sahәsindә dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

182.Enerji resurslarından sәmәrәli istifadәnin maliyyә mәnbәlәri:

183.Sahә müәssisәlәrinin elektrik enerjisi ilә tәchiz olunma sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün hansı әmsaldan istifadә olunur?

184.Sahә müәssisәlәrinin elektrik enerjisi ilә tәchiz olunma sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün istifadә olunan әmәyin elektrik enerjisi ilә tәchiz
olunma әmsalı necә hesablanır?

ölkәnin enerji tәminatında yaranan böhranlı vәziyyәti aradan qaldırmaq mәqsәdilә enerji istehsal olunan regiona müәyyәn üstünlük vermәklә planlı tәbirlәrin
görülmәsi
enerjidәn sәmәrәli istifadә fondunun tәşkil edilmәsi vә ondan istifadә qaydalarının müәyyәn
enerjiyә qәnaәtә görә müvafiq iqtisadimaliyyә hәvәslәndirmә mexanizminin yaradılması vә tәtbiq edilmәsi
enerji resurslarından sәmәrәli istifadәnin maliyyәlәşdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinin vә mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәs•
mәqsәdli investisiya proqramlarının büdcә maliyyәlәşdirilmәsi, enerjiyә qәnaәt edәn layihәlәrin vә proqramların güzәştli vә mәqsәdli kreditlәşdirilmәsi

әhalidәn cәlb edilәn borc vәsaitlәri, enerjidәn sәmәrәli istifadә fondu, müәssisәlәrin istehlak vә yığım fondları, ölkә vә xarici investisiyalar, dövlәt büdcәsi vә digәr
mәnbәlәr hesab olunur
әhalidәn cәlb edilәn depozitlәr, enerjidәn sәmәrәli istifadә fondu, ölkә vә xarici investisiyalar, dövlәt büdcәsi vә digәr mәnbәlәr hesab olunur
әhalidәn cәlb edilәn kreditlәr, enerjidәn sәmәrәli istifadә fondu, ölkә vә xarici investisiyalar, dövlәt büdcәsi vә digәr mәnbәlәr hesab olunur
enerjidәn sәmәrәli istifadә fondu, ölkә vә xarici investisiyalar, dövlәt büdcәsi vә digәr mәnbәlәr hesab olunur•
enerjidәn sәmәrәli istifadә fondu, daxili vә xarici investisiyalar, dövlәt büdcәsi vә ayrıayrı fiziki şәxslәrin fәrdi enerji mәnbәlәrindәn (elektromühәrriklәr vә s.)
istifadәyә görә pul ödәnişlәri, digәr mәnbәlәr hesab olunur

istehsala xidmәt sahәlәrinin elektrik enerjisi ilәtәchizolunma әmsalı
iş yerlәrinin elektrik enerjisi ilә tәchiz olunma әmsalı
növbә әrzindә avadanlıqkvların ðêãåàõë
әmәyin elektrik enerjisi ilә tәchiz olunma әmsalı•
müәssisәnin inzibati binalarının elektrik enerjisi ilә tәchiz olunma әmsalı

il әrzindә bilavasitә iş yerlәrinin i.ıqlandırılması üçün sәrf edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin
sayına nisbәti kimi tәyin edilir
il әrzindә istehsala xidmәt sahәlәrindә istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına
nisbәti kimi tәyin edilir
il әrzindә istehsal sahәlәrinin işıqlandırılmasında istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin
sayına nisbәti kimi tәyin edilir
il әrzindә mәhsulun hazırlanmasında istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına nisbәti
kimi tәyin edilir

•
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185.İstehsalın elektrik enerjisi ilә silahlanma әmsalı:

186.İstehsalın elektrik enerjisi ilә silahlanma әmsalı necә hesablanır?

187.Müxtәlif yanacaq növlәrini müqayisә etmәk üçün hansı yanacaq vahidi qәbul edilmişdir?

188.Azәrbaycanda yanacaq energetika kompleksi daha çox:

il әrzindә kömәkçi istehsallarda edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi tәyin
edilir

il әrzindә istehsala xidmәt sahәlәrindә istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına
nisbәti kimi tәyin edilir
işçilәrin bu vә ya digәr işi yerinә yetirәrkәn elektrik enerjisindәn nә dәrәcәdә istifadә etmәsini sәciyyәlәndirir
il әrzindә kömәkçi istehsallarda edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi tәyin
edilir
il әrzindә bilavasitә iş yerlәrinin i.ıqlandırılması üçün sәrf edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin
sayına nisbәti kimi tәyin edilir
istifadә olunan ümumi enerjiresurslarının tәrkibindәelektrik enerjisinin payını xarakterizә edir•

il әrzindә kömәkçi istehsallarda edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi
il әrzindә istehsal sahәlәrinin işıqlandırılmasında istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin
sayına nisbәti kimi
il әrzindә mәhsulun hazırlanmasında istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına nisbәti
kimi
il әrzindә istifadә edilmiş ümumi elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun istehsalında istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarına nisbәti kimi•
il әrzindә istehsala xidmәt sahәlәrindә istifadә edilmiş elektrik enerjisinin miqdarının, hәmin dövrdә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn fәhlәlәrin sayına
nisbәti kimi

Şәrti yanacaq vahidi kimi istilikvermә qabiliyyәti 7min kkal olan 1 litr neft qәbul olunmuşdur
Şәrti yanacaq vahidi kimi istilikvermә qabiliyyәti 7min kkal olan 1 tonn neft qәbul olunmuşdur
Şәrti yanacaq vahidi kimi istilikvermә qabiliyyәti 7min kkal olan 1 kq torf qәbul olunmuşdur
Şәrti yanacaq vahidi kimi istilikvermә qabiliyyәti 7min kkal olan 1 kq Daş kömür qәbul olunmuşdur•
Şәrti yanacaq vahidi kimi istilikvermә qabiliyyәti 7min kkal olan 1 tonn neft qәbul olunmuşdur daş kömür

kompleksin tam gücü ilә işlәmәsi üçün xaricdәn elektrik enerjisi alır
öz fәaliyyәtini yerli daş kömür ehtiyatının nәzәr alınması ilә qurur
öz fәaliyyәtini yerli su ehtiyatının nәzәr alınması ilә qurur
yerli energetika ehtiyatına  neftә әsaslanır•
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189.Dünya neft bazarında başverәn hadisәlәrdәn sonra Azәrbaycanda yanacaq energetika kompleksi daha çox:

190.Azәrbaycanda istifadә olunan yanacağın әsas mәnbәlәri:

191.Azәrbaycanda istifadә olunan yanacağın әsas mәnbәlәrinә aid etmәk olar:

192.Yanacaq növlәrinin istilikvermә qabiliyyәtinә görә düzgün ardıcıllığını müәyyәn edin:

193.Dünyada elektrik enerjisi istehsalına görә 1ci yeri hansı istehsallar tutur:

xarici bazar üçün enerji daşıyıcıları istehsal edir

kompleksin tam gücü ilә işlәmәsi üçün xaricdәn elektrik enerjisi alır
öz fәaliyyәtini yerli su ehtiyatının nәzәr alınması ilә qurur
xarici bazar üçün enerji daşıyıcıları istehsal edir
yerli energetika ehtiyatına  neftә vә qaza әsaslanır•
öz fәaliyyәtini yerli daş kömür ehtiyatının nәzәr alınması ilә qurur

atom elektrik stansiyası, neftqaz, çayların hidroenerji
torf, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәkdir.
daşkömür, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәkdir.
neftqaz, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәkdir.•
neftqaz, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәkdir.

daşkömür, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәk
torf, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәkdir.
atom elektrik stansiyası, neftqaz, çayların hidroenerji
neftqaz, çayların hidroenerji ehtiyatları, günәş vә külәk•
neftqaz, çayların hidroenerji ehtiyatı, günәş vә külәk

Yanar şist, Torf, Quru ağac odunu, Tәbii qaz, Daş kömür, Neft, Qonur kömür.
Tәbii qaz, Yanar şist, Qonur kömür, Daş kömür, Neft, Torf, Quru ağac odunu.
Yanar şist, Tәbii qaz, Daş kömür, Neft,Qonur kömür, Torf, Quru ağac odunu.
Neft, Tәbii qaz, Daş kömür, Qonur kömür, Yanar şist, Torf, Quru ağac odunu.•
Tәbii qaz, Daş kömür, Neft, Qonur kömür, Torf, Quru ağac odunu Yanar şist.

Günәş enerji stansiyaları (65%)
AESlәr (16%)
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194.Azәrbaycanda sәnaye qazının 90%i:

195.Qurudakı әn böyük qaz yataqları:

196.Xәzәrdәki әn böyük qaz yatağı:

197.Elektroenergetika:

198.Enerji tәchizatı müәssisәsi:

SESlәr (21%)
IESlәr (63%)•
SESlәr vә AESlәr (47%)

atmosferә buraxılır
aran rayonlarında çıxarılır
quruda çıxarılır
xәzәrdәn şelfdәn çıxarılır•
şimal bölgәlәrdә çıxarılır

şimal bölgәlәrdә aşkar edilmişdir
Suraxanı, Qaradağ, Qobustan, GürgәnZirә vә s.dir.
QarabağQobustan, GürgәnZirә vә s.dir.
QaradağQobustan, GürgәnZirә vә s.dir•
cәnub bölgәlәrdә aşkar edilmişdir

“Şәki”dir
“Naxçıvan”dır
“Azәriçıraq”dır
“Şahdәniz”dir•
“Qarabağ”dır

elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan avadanlıq vә onlara aid tikililәr
xüsusi icazә әsasında әhalinin vә digәr istehlakçıların enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxs
pnevmo vә istilik enerjisinin istehsalı, nәqli vә paylanması ilә mәşğul olan tәsәrrüfat sahәsi
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalı, nәqli vә paylanması ilә mәşğul olan tәsәrrüfat sahәsi•
xüsusi icazә әsasında әhalinin vә digәr istehlakçıların su ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxs
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199.Elektroenergetika sistemi:

200.Azәrbaycanın elektroenergetika sistemi:

201. Elektrik qurğuları:

202.Rayon istilik qurğuları:

xüsusi icazә әsasında istehsal müәssisәlәrinin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
xüsusi icazә әsasında әhalinin vә digәr istehlakçıların enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir•
dövlәt sifarişi әsasında su elektrik stansiyalarını enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
xüsusi icazә әsasında yalnız hәrbi sәnayenin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
xüsusi icazә әsasında yalnız әhalinin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir

dövlәt sifarişi әsasında su elektrik stansiyalarını enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalı, nәqli vә paylanmasının vahid texnoloji prosesi ilә әlaqәlәndirilmiş elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları, elektrik verilişi
xәtlәri vә onların idarәetmә müәssisәlәrinin birliyi

•
xüsusi icazә әsasında әhalinin vә digәr istehlakçıların enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
xüsusi icazә әsasında istehsal müәssisәlәrinin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
xüsusi icazә әsasında yalnız hәrbi sәnayenin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir

elektrik vә istilik enerjisinin istehsalı, nәqli vә paylanması xәtlәri vә onların idarәetmә müәssisәlәrinin say nisbәtindәn ibarәtdir
xüsusi icazә әsasında әhalinin vә digәr istehlakçıların enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
xüsusi icazә әsasında istehsal müәssisәlәrinin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalı, nәqli vә paylanmasının vahid texnoloji prosesi ilә әlaqәlәndirilmiş elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları, elektrik verilişi
xәtlәri vә onların idarәetmә müәssisәlәrinin birliyindәn ibarәtdir

•
xüsusi icazә әsasında yalnız hәrbi sәnayenin enerji ilә tәchizatına tәminat verәn hüquqi şәxsdir

müәyyәn әrazi hüdudunda tәlәb edilәn isti su, buxar vә digәr istilik daşıyıcılarının istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan texniki avadanlıqlar vә
onlara aid tikililәr
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan avadanlıq vә onlara aid tikililәr
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan avadanlıqların alkınması prosesidir
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan avadanlıq vә onlara aid tikililәr•
mәrkәzi elektrik stansiyası vә istilik elektrik mәrkәzilәri

iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn tam müstәqil olan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olmayan hüquqi şәxslәr;
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan avadanlıq vә onlara aid tikililәr
istehsal müәssisәsi hüdudunda tәlәb edilәn isti su, buxar vә digәr istilik daşıyıcılarının istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan texniki avadanlıqlar vә
onlara aid tikililәr.

•
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203.Müstәqil enerji istehsalçıları:

204.Elektrik vә istilik enerjisinin qiymәtlәrinә (tariflәrinә) aid deyildir:

205.Qeyd edilәnlәrdәn hansı “qiymәtlәr” elektrik vә istilik enerjisinin qiymәtlәrinә (tariflәrinә) aid deyildir?

206.Elektroenergetikanın inkişaf proqramı layihәlәri:

müәyyәn әrazi hüdudunda tәlәb edilәn isti su, buxar vә digәr istilik daşıyıcılarının istehsalı, ötürülmәsi vә paylanması üçün lazım olan texniki avadanlıqlar vә
onlara aid tikililәr

•
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalı, nәqli vә paylanmasının vahid texnoloji prosesi ilә әlaqәlәndirilmiş elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları, elektrik verilişi
xәtlәri vә onların idarәetmә müәssisәlәrinin (sistemlәrin) birliy

iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn dövlәtdәn asılı olan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olan fiziki şәxslәr
iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn tam müstәqil olan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olan hüquqi şәxslәr
iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn tam müstәqil olmayan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olmayan hüquqi şәxslәr
iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn tam müstәqil olan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olmayan hüquqi şәxslәr•
iqtisadi vә tәşkilati cәhәtdәn tam müstәqil olmayan vә vahid dövlәt elektroenergetika sisteminә tabe olan hüquqi şәxslәr

elektrik enerjisinin idxalixrac qiymәti (tarifi)
elektrik vә istilik enerjisinin topdansatış qiymәti (tarifi)
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalçıdan satın alınma qiymәti (tarifi)
elektrik vә istilik enerjisinin pәrakәndә alış qiymәti (tarifi)•
elektrik vә istilik enerjisinin pәrakәndә satış (istehlakçılara satılan) qiymәti (tarifi)

elektrik vә istilik enerjisinin topdansatış qiymәti (tarifi)
elektrik enerjisinin idxalixrac qiymәti (tarifi)
elektrik vә istilik enerjisinin pәrakәndә satış (istehlakçılara satılan) qiymәti (tarifi)
elektrik vә istilik enerjisinin pәrakәndә alış qiymәti (tarifi)•
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalçıdan satın alınma qiymәti (tarifi)

sahә müәssisәlәrinin dövlәt büdcәsi, enerji resurslarından sәmәrәli istifadә fondu, hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri, o cümlәdәn xarici investisiyalar hesabına
maliyyәlәşdirilir.
Azәrbaycan Respublikasının borc öhdәliklәri, enerji resurslarından sәmәrәli istifadә fondu, hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri, o cümlәdәn xarici investisiyalar
hesabına maliyyәlәşdirilir.
Azәrbaycan Respublikasının kreditor borcları, enerji resurslarından sәmәrәli istifadә fondu, hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri, o cümlәdәn xarici investisiyalar
hesabına maliyyәlәşdirilir.
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, enerji resurslarından sәmәrәli istifadә fondu, hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri, o cümlәdәn xarici investisiyalar
hesabına maliyyәlәşdirilir.

•
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207.İstilik rayon elektrik stansiyası vә istilik elektrik mәrkәzilәri elektrik stansiyaları hansı iki yerә bölünür?

208.Azәrbaycanda ilk elektrik stansiyaları (“Qırmızı ulduz” vә Sabunçu) harada tikilmişdir:

209.Ölkәdә ilk Su elektrik stansiyası (SES) hansı rayonda tikilmişdir?

210.Azәrbaycanda әn güclü SES (360 min kvt):

211.Xammal vә enerji daşıyıcıları bazarı özündә әks etdirir:

Azәrbaycan Respublikasının debitor borcları, enerji resurslarından sәmәrәli istifadә fondu, hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri, o cümlәdәn xarici investisiyalar
hesabına maliyyәlәşdirilir

dövlәt rayon elektrik mәrkәzi vә istilik elektrik mәrkәzilәri
mәrkәzi elektrik stansiyası vә istilik elektrik mәrkәzilәri
rayon elektrik stansiyası vә istilik elektrik mәrkәzilәri
dövlәt rayon elektrik stansiyası vә istilik elektrik mәrkәzilәri•
“Qırmızı ulduz”elektrik stansiyası vә istilik elektrik mәrkәzilәri

Şirvanda (Әlibayramlıda)
Qaradağda
Sumqayıtda
Bakıda•
Şabranda (Dәvәçidә)

Culfa rayonunda Qalakәnddә mis әritmәk üçün tikilmişdir
Qax rayonunda Qalakәnddә mis әritmәk üçün tikilmişdir
Ucar rayonunda Qalakәnddә mis әritmәk üçün tikilmişdir
Gәdәbәy rayonunda Qalakәnddә mis әritmәk üçün tikilmişdir•
Ordubad rayonunda Qalakәnddә mis әritmәk üçün tikilmişdir

Sumqayıt SESdir.
Naxçıvan SESdir.
Araz SESdir.
Mingәçevir SESdir•
Kür SESdir.

kimya sәnayesini, radiotexnika vә enerjinin daşınması sferasını
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212. Kimya sәnayesinә aid olmayan müәssisә hansıdır?

213. "EtilenPolietilen" zavodu neçәnci ildә yaradılmışdır.

214. "EtilenPolietilen" zavodu 1994cü ildә hansı istehsallar әsasında yaradılmışdır?

215. Sumqayıtda müasir, iritonnajlı, tullantısız texnologiyaya, yüksәk istehsal gücünә malik, neft kimyasının qiymәtli mәhsulları olan etilen vә
propilen istehsal edәn EP300 kompleksinin inşasına neçәnci ildә start verilmişdir?

yanacaq sәnayesini, radiotexnika vә enerjinin daşınması sferasını
yanacaq sәnayesini, elektroenergetika vә enerjinin daşınması sferasını•
yüngül vә yeyinti sәnayesini, radiotexnika vә enerjinin daşınması sferasını
maşınqayırma sәnayesini, radiotexnika vә enerjinin daşınması sferasını

Sumqayıt "Superfosfat" zavodu;
Sumqayıt "Üzvi Sintez" zavodu;
Sumqayıt "Sәthi Aktiv Maddәlәr" zavodu;
“Azәrboru” ASC•
Sumqayıt "Mәişәtkimyası" zavodu;

1993cü ildә
1999cu ildә
1992ci ildә
1994cü ildә•
1978ci ildә

Mingәçevir Rezin texniki mәmulatları zavodu әsasında yaradılmışdır.
Bakı "Şin" zavodu, Bakı kimya әczaıılıq zavodu, Bakı Yod zavodu, Bakı Rezin texniki mәmulatları zavoduları әsasında yaradılmışdır
"Azәrikimya"  DŞnin "Sintezkauçuk" vә "Üzvi sintez" zavodlarının mövcud Mingәıevir Şüşә zavodu vә
"Azәrikimya"  DŞnin "Sintezkauçuk" vә "Üzvi sintez" zavodlarının mövcud "EP300", vә köhnә polietilen vә "Polimir120" istehsalatları әsasında yaradılmışdır•
Sumqayıt "Sintezkauıuk" zavodu, Sumqayıt "Mexanikitәmir" zavodu, Bakı "Şin" zavodu vә Bakı kimya әczaıılıq zavodları әsasında yaradılmışdır.

1980ci ildә
1985ci ildә
1982ci ildә
1981ci ildә•
1989cu ildә
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216.Sumqayıt Texnologiyalar Parkı neçәnci ildә yaradılmışdır?

217. Azәrbaycanın әn iri kimya müәssisәsi hansıdır?

218. Bakı neftyağ vә Yeni Bakı neftayırma zavodlarında:

219. Azәrbnaycanın “Bakı neftyağ” vә “Yeni Bakı neftayırma” zavodlarında:

220. Azәrbaycanın әn iri kimya mәrkәzi:

2003cü ildәn fәaliyyәt göstәrir
2010cu ildәn fәaliyyәt göstәrir
2008ciildәn fәaliyyәt göstәrir
2009cu ildәn fәaliyyәt göstәrir•
2002ci ildәn fәaliyyәt göstәrir

Bakıda, Böyük Şorda, Bakıxanov qәsәbәsindә әczaçılıq, Neftçaladakı «yodbrom» zavodlarıdır.
Salyanda «Plastik kütlә» istehsalı zavodudur.
Bakıdakı «Şin»zavodudur
Sumqayıtdakı «Kimyasәnaye» birliyidir•
Gәncәdә sabun, lakboya sexlәridir

torf, qonur kömür, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur.
qaz, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur.
benzin, dizel yanacağı, kәrә yağları vә s. istehsal olunur.
benzin, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur.•
benzin, daş kömür yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur.

benzin, daş kömür yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur
benzin, dizel yanacağı, kәrә yağları vә s. istehsal olunur
torf, qonur kömür, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur
benzin, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur•
qaz, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur

Naçıvandadır
Gәncәdәdir
Bakıdadır
Sumqayıtdır•



220

221

222

223

224

221.Azәrbaycanda kimya sәnayesinin yaranma tarixi:

222. Sumqayıt şәhәrindә Sintetikkauçuk vә digәr kimya zavodlarının tikintisinә neçәnci ildә başlanılmışdır?

223. Azәrbaycanda ilk kimya zavodu:

224. Azәrbaycanın әn iri kimya mәrkәzi:

225. Kimya müәssisәlәrindә:

•
Lәnkәrandadır

keçәn әsrin sonları
ötәn әsrin 2040cı illәri
ötәn әsrin 4050cı illәri
ötәn әsrin 5060cı illәri•
ötәn әsrin ilk on illiyi

1898ci ildә
1918ci ildә
1928ci ildә
1938ci ildә•
1908ci ildә

1979cu ildә Bakıda tikilib.
1879cu ildә Gәncәdә tikilib.
1879cu ildә Sumqayıda tikilib.
1879cu ildә Bakıda tikilib.•
1979cu ildә Sumqayıda tikilib.

Xaçmazdır.
Gәncәdir
Bakıdır
Sumqayıtdır•
Naxçıvandır

sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri, dәqiq cihazlar, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dәrman vә s. hazırlanır.
elektrik cihazları, avtomobil şinlәri, avtomobil disklәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dәrman vә s. hazırlanır.
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226. Hansı variantda Bakı neftyağ vә Yeni Bakı neftayırma zavodlarında istehsal olunan mәhsul növlәri qeyd edilmişdir?

227.Kalium kübrәlәri, sabın, rәnglәr, laklar Azәrbaycan Respublikasının hansı şәhәrindә yerlәşәn müәssisәlәrdә istehsal olunur?

228.Plastmaslar, polietilen örtüklәr, borular, müxtәlif xalq istehlakı malları Azәrbaycan Respublikasının şәhәrindә istehsal olunur?

229.Yod, brom Azәrbaycan Respublikasının şәhәrindә istehsal olunur?

230. Sәnayedә istehsal amillәrindәn istifadәni xarakterizә edәn iqtisadi sәmәrәlilik göstәricilәrinә aid deyil:

sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri, avtomobil disklәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dәrman vә s. hazırlanır.
sintetik kauçuk, avtomobil şinlәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dәrman vә s. hazırlanır.•
elektrik cihazları, avtomobil şinlәri, plastik kütlә, süni lif, mineral gübrәlәr, soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dәrman vә s. hazırlanır.

benzin, dizel yanacağı, sintetik liflәr, propan qazı vә s. istehsal olunur
benzin, dizel yanacağı, sürtgü yağları, propan qazı vә s. istehsal olunur
benzin, daş kömür yanacağı, sürtgü yağları, propan qazı vә s. istehsal olunur
benzin, dizel yanacağı, sürtgü yağları vә s. istehsal olunur•
benzin, dizel yanacağı, yeyinti sәnayesi üçün xammal, propan qazı vә s. istehsal olunur

Bakıda
Salyanda
Sumqayıtda
Gәncәdә•
Neftçalada

Bakıda
Sumqayıtda
Gәncәdә
Salyanda•
Neftçalada

Bakıda
Sumqayıtda
Gәncәdә
Neftçalada•
Salyanda
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231. Kimya Sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumunun azalması istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinә necә tәsir göstәrir?

232. Sahә müәssisәlәrindә istehsal xәrclәri smetası:

233.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәdavül fondlarına aid deyil?

234. Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?

dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti göstәricisi.
fondverimi göstәricisi;
әmәk mәhsuldarlığı göstәricisi;
satışın rentabelliyi göstәricisi;•
dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı;

müәsisәdә әsas fondlardan istifadә sәviyyәsi aşağı düşür.
investisiya qoyuluşlarına tәlәbatı artırır;
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrini artırır;
mәhsul vahidinә düşәn amorizasiya ayırmalarını azaldır•
müәsisәdә mәhsul vahidinә düşәn amorizasiya ayırmalarını artırır;

müәssisәdә şәrtisabit xәrclәri müәyyәn etmәk üçün tәrtib edilir;
sex maya dәyrini hesablamaq üçün tәrtib edilir;
kalkulyasiya maddәlәri üzrә hesablanır vә mahsul vahidinin istehsalına çәkilәn xәrclәri göstәrir;
istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf edәcәyi xәrclәrin cәmini göstәrir.•
istehsaldankәnar xәrclәri әhatә edir;

debitor borcları
yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar
anbardakı hazır mәhsul
az qiymәtli vә tez köhnәlәn әşyalar•
pul vәsaitlәri

texnikitәşkilati itkilәr
texnoloji itkilәr
texnoloji tullantılar
tәchizat itkilәri•
xalis mәsrәf
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235. İstehsal proqramının natural göstәricisi hansıdır?

236. İstehsal güclәrindәn istifadәnin ekstensiv göstәricisi hansıdır?

237. Aşağıdakılardan hansı avadanlıqlardan ekstensiv istifadәnin yaxşılaşdırılması yollarına aid deyil?

238. Sahә müәssisәlәrinin әsas fondlarına nә aid deyil?

239. Kimya sәnayesindә fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

xalis mәhsul
ümumi mәhsul
әmtәәlik mәhsul
mәhsulun nomenklaturası•
reallaşdırılmış mәhsul

növbәlilik әmsalı•
avadanlıqlardan istifadә әmsalı
fondverimi
istehsal güclәrindәn istifadә әmsalı
әsas fondların rentabelliyi

il әrzindә avadanlıqlardan istifadә müddәtinin artırılması
növbәlilik әmsalının artırılması
avadanlıqların boşdayanma vaxtının azaldılması
xammal vә materialların keyfiyyәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә uyğun gәlmәsini tәmin etmәklә•
avadanlıqların ümumi sayında fәaliyyәt göstәrmәyәnlәrin xüsusi çәkisinin azaldılması

Zavoddaxili su kәmәrlәri
Sexdә qurulmuş avadanlıq
Binalar
Hazır mәhsul anbarında olan avadanlıq•
Nәqliyyat vasitәlәri

әsas fondların orta illik dәyәrinin il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi•
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240. Kimya sәnaye müәssisәlәrindә әsas fәhlәlәrin sayı necә müәyyәn edilir?

241. Kimya sәnayesindә mәhsulun keyfiyyәti:

242. Müxtәlif investisiya layihәlәrinin müqayisәsi vә seçilmәsi hansı göstәricilәr vasitәsilә hәyata keçirilir?

243.Mineral (üzvi) xammalın emalı kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

244.Kimya sәnayesinsә mal dövriyyәsinin vә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyәnin planlaşdırılması nәdәn ibarәtdir?

•
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların bәrpa dәyәrinә nisbәti kimi;

istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun hasili kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun fәrqi kimi
işçinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumuna nisbәti kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumunun işçinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbәti kimi•
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun cәmi kimi

tәdavül prosesindә sınaqdan çıxarılır
istismarı zamanı sınaqdan keçirilir
istehsal prosesindә formalaşır, satış zamanı üzünü birüzә verir
istehsal prosesindә formalaşır•
mәhsula servis prosesindә formalaşır

xalis cari dәyәr, daxili rentabellik norması, әmәk mәhsudarlığı, materialtutumu
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi, fondverimi
xalis cari dәyәr, mәhsulun rentabelliyi, mәnfәәtin hәcmi, daxili rentabellik norması
xalis cari dәyәr, daxili rentabellik norması, ödәnmә müddәti•
investisiyanın ödәnilmә әmsalı, mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi, әmәk mәhsuldarlığı

texniki kombinәlәşdirmә
texnoloji mәrhәlә üzrә
xammalın ardıcıl emalı
xammalın kompleks emalı•
tullantılardan istifadәyә әsaslanan

alıcılıq qabiliyyәtli tәlәb ilә hәmin mәhsulun tәklifi arasında uyğunluq tәmin edilmәsindәn
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245.İstehlakçı davranışı anlayışı nәyi ifadә edir:

246.Bazarın kimya sәnaye mәhsulları potensial tutumu dedikdә:

247.Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı kimya sәnaye mәhsul anlayışını tam ifadә edir?

248.Kimya sәnaye mәhsulları nә zaman real mәhsul hesab edilә bilәr?

әhalinin cürbәcür kütlәvi iaşә mәhsullarına vә satınalma mallarına olan tәlәbatının daha dolğun ödәnilmәsi zәruriliyindәn irәli gәlәn vәzifәlәrin müәyyәn
olunmasından
mal dövriyyәsinin vә özünün istehsal etdiyi mәhsulun ayrılıqda hәr birinin hәcminin müәyyәn edilmәsindәn
bütün cavablar düzdür•
illik mal dövriyyәsinin vә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyә planının vaxt әrzindә müәyyәn olunmasından

istehlakçıların sosialiqtisadi vәziyyәtini vә mәdәni sәviyyәsini
istehlakçıların tәlabatın vә alıcılıq qabiliyyәtini
istehlakçıların mәhsula vә onun qiymәtinә münasibәtini
mәhsulların seçilmәsi vә satınalınması prosesindә istehlakçıların etdiklәri hәrәkәtlәrin mәcmuusunu•
istehlakçıların hәyat tәrzini

istehsal edilәn mәhsulun maksimum miqdarı vә ya dәyәri başa düşülür
istehlakçıların ehtiyacların hәcmi başa düşülür
istehlakçıların tәlәbatın hәcmi başa düşülür
bazarda satıla bilәcәk kimya sәnaye mәhsulların maksimum miqdarı başa düşülür•
istehlakçıların tәlәbinin hәcmi başa düşülür

müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn vә insan әmәyi ilә yaradılan bütün maddi nemәtlәr
tәbiәt tәrәfindәn verilәn bütün madi nemәtlәr
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün şeylәr
sahә mәhsullarına tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik olan vә insan әmәyilә yaradılan vә ya tәbiәt tәrәfindәn hazır verilәn münafiq maddi nemәtlәr•
insan әmәyi ilә yaradılan bütün madi nemәtlәr

orjinal mәhsul olmaqla
öz xüsusiyyәtlәrinә görә başqa mәhsullardan fәrqilәnmәklә
bazara çıxarılan bütün maddi nemәtlәrdәn biri olmaqla
mәzmunca konkret parametrlәrә vә xüsusiyyәtlәrә malik olmaqla•
istehlakçının tәlәbatını ödәyәn vә ya onun problemini hәll etmә imkanına malik olmaqla
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249.Kimya sәnaye müәssisәlәrinin mal nomenklaturasını nә tәşkil edir?

250.Әsas fondlar istehsal prosesindә iştiraketmә istiqamәtinә görә hansı qrupa bölünürlәr?

251.Kimya sәnayesindә әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

252.Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

253. Metallurgiya:

müxtәlif mal qrupları
bütün cavablar düzdür
ticarәt zalında olan malların yığımı
ticarәt müәssisәlәrinә daxil olan malların toplusu
sahә müәssisәlәri tәrәfindәn istehsal olunaraq alıcılara tәklif edilәn vә hәr biri çeşiddә ifadә olunan•

dövriyyә sürәtinә vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsallarına
kütlәvi iaşә fondlarına vә vasitәlәrinә
kütlәvi iaşә әsas fondlarına vә ticarәt qeyri istehsal әsas fondlarına
istehsal әsas fondlara vә qeyri istehsal әsas fondlarına•
fondveriminә, fondtutumuna

mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların amortizasiyası, әsas fondların cari tәmiri
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi•
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi

yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fondtutumu, yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fondverimi, fondla silahlanma
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları•
fondla silahlanma, fondtutumu

metalların, hasil edilmiş neftin, hәmçinin qumun vә qeyri metalların yerdәn, filizlәrdәn, duzlardan çıxarılması vә istifadә olunması üçün tәtbiq olunan üsullar
toplusudur
hasil edilmiş gilin, hәmçinin qumun vә qeyri metalların yerdәn, filizlәrdәn, duzlardan çıxarılması vә istifadә olunması üçün tәtbiq olunan üsullar toplusudur
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254. Qara vә әlvan metallar neçәnçi әsrdәn fәrqlәndirilmәyә başlanılmışdır?

255. “Baku Steel Company”dә texnoloji әmәliyyatlar:

256. “Baku Steel Company”dә istifadә olunan:

257. Poladәritmә prosesindә әsas güc aqreqatlarının işi:

daş kömürün, qazın hәmçinin vacib yarımmetalların vә qeyri metalların yerdәn, filizlәrdәn, duzlardan çıxarılması vә istifadә olunması üçün tәtbiq olunan üsullar
toplusudur
 metalların, hәmçinin vacib yarımmetalların vә qeyri metalların yerdәn, filizlәrdәn, duzlardan çıxarılması vә istifadә olunması üçün tәtbiq olunan üsullar
toplusudur

•
metalların, hasil edilmiş gilin, hәmçinin qumun vә qeyri metalların yerdәn, filizlәrdәn, duzlardan çıxarılması vә istifadә olunması üçün tәtbiq olunan üsullar
toplusudur

XX әsrdәn fәrqlәndirilmәyә başlanılmışdır
X әsrdәn fәrqlәndirilmәyә başlanılmışdır
XVI әsrdәn fәrqlәndirilmәyә başlanılmışdır
XIX әsrdәn fәrqlәndirilmәyә başlanılmışdır•
IX әsrdәn fәrqlәndirilmәyә başlanılmışdır

beton hazırlığından vә onun tәrtib edilmәsindәn başlanır
konsentrat hazırlığından vә onun tәrtib edilmәsindәn başlanır
kraxmal hazırlığından vә onun tәrtib edilmәsindәn başlanır
şixtә hazırlığından vә onun tәrtib edilmәsindәn başlanır•
şixtә hazırlığından vә onun qurudulmasından başlanır

Pressqayçının mәhsuldarlığı saatda 50 tondur.
Pressqayçının mәhsuldarlığı saatda 60 tondur.
Pressqayçının mәhsuldarlığı saatda 10 tondur.
Pressqayçının mәhsuldarlığı saatda 70 tondur•
Pressqayçının mәhsuldarlığı saatda 40 tondur.

Baş mexanik tәrәfindәn idarә edilir.
sex rәisi tәrәfindәn idarә olunur.
fәhlәlәr tәrәfindәn idarә olunur.
verilmiş proqramla avtomatik idarә olunur•
baş mühәndis tәrәfindәn nәzarәtdә saxlanılır.
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258. Metallurgiya sәnayesi hansı sahәlәrәdn ibarәtdir:

259. Tam dövriyyәli qara metallurgiya sәnayesindә istehsal prosesi mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

260. Qara metallurgiyanın әsas xammalı:

261. Qara metallurgiyanın әsas әsas mәhsulları:

262. Azәrbaycanın әn iri qara metallurgiya mәrkәzlәri:

qara vә әlvan, qiymәtli daş qaş vә s. Metallurgiyadan
neft qaz, qara vә әlvan metallurgiyadan
qara vә әlvan metallurgiyadan, daş kömürdәn
qara vә әlvan metallurgiyadan•
neft qaz vә әlvan metallurgiyadan

Dәmir filizinin çıxarılması → onun saflaşdırılması → çuqun → dәmir→ prokatın alınması.
Dәmir filizinin çıxarılması → onun saflaşdırılması → çuqun → polad→ prokatın alınması.•
Dәmir filizinin çıxarılması → onun saflaşdırılması → polad → çuqun → prokatın alınması.
Dәmir filizinin çıxarılması → onun yuyulması → çuqun → polad→ prokatın alınması.
Dәmir filizinin çıxarılması → onun üyüdülmәsi → polad → çuqun → prokatın alınması.

kokslaşan kömür, dәmir filizidir, qurğuşun vә sinkdir.
dәmir filizi vә civәdir
kokslaşan müxtәlif metallar vә dәmir filizidir
kokslaşan kömür vә dәmir filizidir•
dәmir filizi vә kobal vә molibdendir

çuqun, polad vә misdir.
çuqun, mis vә prokatdır.
qurğuşun, sink vә poladdır.
çuqun, polad vә prokatdır•
mis, gümüş vә poladdır

Culfa, Babәk, Sumqayıt, Bakı vә Daşkәsәndir.
Sumqayıt, Şәki vә Daşkәsәndir.
Sumqayıt, Bakı vә Balakәndәdir.
Sumqayıt, Bakı vә Daşkәsәndir.•
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263. Azәrbaycanın әn iri dağmәdәn sәnaye mәrkәzidir:

264. Bentonit gil yatağı Respublikanın hansı bölgәsindә yerlәşir?

265. İstehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı kateqoriyalarına bölünürlәr?

266. Sәnayeistehsal heyәtinә daxil edilmir:

267. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

•
Naxçıvan, Bakı vә Daşkәsәndir.

Şuşa
Ağdam
Babәk
Daşkәsәn•
Kәlbәcәr

Qazax rayonunun Hüseynli kәndindә
Evlax rayonunun Daş Salahlı kәndindә
Qazax rayonunun Daş Salahlı kәndindә
Balәkәn rayonunun Daş Salahlı kәndindә•
Qazax rayonunun Daş Brun kәndindә

mühәndistexniki işçilәr, fәhlәlәr, şagirdlәr, mühafizә işçilәri, vergi orqanlarının әmәkdaşları.
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndislәr, yardımçı tәsәrrәüfat işçilәri, payçılar;
sahibkarlar, sәhmdarlar, menecerlәr, fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, şagirdlәr, qulluqçular;
fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr, mühafizә işçilәri;•
baş mühәndis, ixtisaslı fәhlәlәr, qulluqçular, servis xidmәti göstәrәnlәr, satıcılar, klub işçilәri;

mühafizә işçilәri vә yanğın söndürәnlәr
kömәkçi fәhlәlәr
әsas fәhlәlәr
mәnzikommunal tәsәrrüfatının işçilәri•
mütәxәsislәr

müәssisәdә inzibati idarә heyyәtinin sayının artırılması, fәhlәlәr arasında rәqabәt, әmәk haqqının artırılması;
analitik, statistik, eksperimental, qarışıq;
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268. Әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd formasının tәtbiqi şәrti hansıdır?

269. İstehsalın әsas fondları nәdir?

270. İstehsalın әsas fondlarının tәrkibinә nәlәr daxildir?

271. Әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

272. Әsas fondların amortizasiyası nәdir?

intensiv, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq;
madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati•
fәhlәlәrin iş vaxtının artırılması, növbәlәrin fasilәsizliyi vә istirahәt müddәtinin qısaldılması;

әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi;
avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin birqada üsulunun tәtbiqi;
texnoloji qaydaların pozulması;
görülәn işlәrin dәqiq hesablanmasının mümkünlüyü;•
materiallardan israfçılıqla istifadә olunması;

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

ötürücü mexanizmlәr vә tara materialları
nәqliyyat vasitәlәri vә istehsal tullantıları
qurğu vә materiallar
bina vә nәqliyyat vasitәlәri•
binalar vә yanacaq ehtiyyatları

işlәmә müddәti vә satış dәyәrinә görә
qalıq vә satış dәyәrinә görә
ilkin dәyәrinә vә tәzәlәnmә әmsalına görә
ilkin vә bәrpa dәyәrinә görә•
köhnәlmә vә amortizasiya dәyәrinә görә

•
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273. Maşın vә avadanlıqlar üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir?

274. Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

275.Qara metallurgiya kombinatı üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

276. Qara metallurgiya sәnayesindә әsas fondların bәrpa dәyәri dedikdә:

aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn dәyәr•
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi
mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri
әsas fondların dәyәrindәki artım
әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir

15 faizәdәk
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk•
10 faizәdәk

әsas fondların orta illik dәyәrinin il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;•
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәr ifadәsidә hәcminin әsas fondların bәrpa dәyәrinә nisbәti kimi;

istehsaltexniki kombinәlәşdirmә
texnoloji mәrhәlә üzrә
xammalın kompleks emalı
xammalın ardıcıl emalı•
üfiqi kombinәlәşdirmә

әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn dәyәrin miqdarı başa düşülür
obyektlәrin istismara verilmәsi zamanı әsas fondların daşınmasına çәkilәn xәrclәr başa düşülür
obyektlәrin istismara verilmәsi zamanı әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan mәblәği başa düşülür
müasir şәraitdә vә cari qiymәtlәrdә yenidәn qiymәtlәndirilmә ilә müәyyәn edilәn әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәri başa düşülür•
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәri başa düşülür
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277. Qara metallurgiya sәnayesindә әsas fondların qalıq dәyәri dedikdә:

278. Qara metallurgiya sәnayesindә әsas fondların tәhlili vә effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

279. Verilәn cavab variantların hansında qara metallurgiya sәnayesindә әsas fondların dәyәr göstәricilәri qeyd edilmәmişdir?

280. Azәrbaycan Respublikasında amortizasiya olunan aktivlәr üzrә illik amortizasiya normaları:

281.Aşağıdakılardan hansılar qara metallurgiya sәnaye müәssisәlәrinin tәdavül fondlarına aid deyildir?

әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn dәyәrin miqdarı başa düşülür
obyektlәrin istismara verilmәsi zamanı әsas fondların daşınmasına çәkilәn xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
müasir şәraitdә vә cari qiymәtlәrdә yenidәn qiymәtlәndirilmә ilә müәyyәn edilәn әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәri başa düşülür
ilkin vә ya bәrpa dәyәrinin vә balans mәblәğinin köhnәlmәsi arasında olan fәrqidir vә fәaliyyәtdә olan әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn mәblәği başa
düşülür

•
әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan mәblәği başa düşülür

dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә sürәtindәn
әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan mәblәğdәn
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәrindәn
әsas fondların dәyәr vә natural göstәricilәrindәn•
әsas fondların köhnәlmә dәyәrindәn vә dәrәcәsindәn

әsas fondların 1 manatına düşәn özünün istehsalı mәhsulunun dәyәri
bir işçiyә düşәn әsas fondların dәyәri
1 manat mal dövriyyәsinә düşәn әsas fondların dәyәri
dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin uzunluğu•
әsas fondların 1 manatına düşәn mal dövriyyәsi vә gәlirlәr

binalar, tikintilәr – 17%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat vasitәlәri 15%dәk; nәqliyyat vasitәlәri 25%dәk; qeyrimaddi aktivlәr 25%
dәk
binalar, tikintilәr 5%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat vasitәlәri 30%dәk; qeyrimaddi aktivlәr 7% dәk
binalar, tikintilәr 10%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat vasitәlәri 20%  dәk; qeyrimaddi aktivlәr 5%dәk
binalar, tikintilәr 7% dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat vasitәlәri 25% dәk; qeyrimaddi aktivlәr 10%dәk•
binalar, tikintilәr 20%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat vasitәlәri 35%dәk; nәqliyyat vasitәlәri 30%dәk; qeyrimaddi aktivlәr 15%dәk

debitor borcları
hazır mәhsul
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282. Qara metallurgiya sәnayesindә istifadә olunan plan göstәriçilәri hansılardır?

283. Müddәtinә vә sәviyyәsinә görә planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

284. Qara metallurgiya sәnaye müәssisәlәrinin MTT planına nәlәr daxildir?

285. Qara metallurgiya sәnaye müәssisәlәrindә istehsal ehtiyatları:

286. Qara metallurgiya sәnayesindә tәdavül vaxtının әsas göstәricisi nәdir?

mal ehtiyatları, xammal vә materiallar
binalar, qurğular, avadanlıq•
pul vәsaitlәri vә hesablarda vәsaitlәr

dәyәr göstәriçilәri, tәdavül xәrclәri
әmәk planı, mal dövriyyәsi
natural göstәriçilәr, mal dövriyyәsi göstәriçilәri
kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәriçilәri vә iqtisadi tәssәrüffat göstәriçilәri•
kәmiyyәt göstәriçilәri vә iqtisadi göstәriçilәr

strateji vә uzun müddәtli planlar
operativ planlar, kicik müәssisәlәr üzrә planlaşma
strateji qısa müddәtli, uzunmüddәtli
strateji vә taktiki vә operativ•
orta müddәtli vә taktiki planlar

tranzit, anbar dövriyyәsini, ilin sonuna qalan mal ehtiyyatlarını әhatә
daxil olan bütün malları vә ilin sonuna qalığı әhatә edir
tranzit dövriyyәsini, pәrakәndә dövriyyәsini, ilin sonuna qalığı әhatә
anbar vә trazit dövriyyәsi vә yoldakı ehtiyatları әhatә edir•
tranzit, pәrakәndә vә il әrzindә daxil olan malları әhatә edir

tonla, metrlә ölçülür, qiymәtlәndirilir
natural formada ölçülür, qiymәtlәndirilir
kәmiyyәt vә keyfiyyәtlә ölçülür, qiymәtlәndirilir
dәyәr vә kәmiyyәtlә ölçülür, qiymәtlәndirilir
dәyәr vә natural ifadә ilә ölçülür, qiymәtlәndirilir•
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287. Qara metallurgiya sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının ödәnişi formaları tәtbiq olunur?

288. Vaxtamuzd әmәk haqqı dedikdә?

289. Tarifixtisas sorğu kitabçaları özündә nәyi әks etdirirlәr?

290. Alüminiumun xammalı:

orta günlük satışın hәcmi
orta günlük mal dövriyyәsi
satış müddәti
mal dövriyyәsinin surәti•
pulun dövriyyә surәti

işәmuzd vә rentabelliyin sәviyyәsinә görә
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyinә görә
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşuna görә
vaxtamuzd vә işәmuzd•
mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyә görә

ixtisasına görә işçiyә ödәnilәn haqqı başa düşülür
götürdüyü işә görә aldığı әmәk haqqı başa düşülür
dövriyyәyә görә aldığı maaşı başa düşülür
işçilәrin faktiki işlәdiyi vaxtda tarif cәdvәli әsasında aldığı aylıq maaş forması başa düşülür•
mәnfәәtә görә aldığı maaşı başa düşülür

müxtәlif ixtisasları eyni göstәrici ilә – maksimal dәrәcә kәmiyyәti ilә qiymәtlәndirilmәni
tarif sistemlәrinin tәrkibindә işәmuzd әmәk haqqı sistemini, vaxtamuzd әmәk haqqı sistemini
tarif sistemlәrinin tәrkibindә әmәyin ödәnişi dәrәcәlәrini, ödәniş cәdvәllәrini
müxtәlif işlәrin xüsusiyyәtlәrini, müxtәlif peşә vә dәrәcәli işçilәrә münasibәtdә irәli sürülәn ixtisas tәlәblәrini, elәcә dә tarif dәrәcәlәrini•
әmәyin tәşkilini vә ticarәttexnoloji proseslәrin xüsusiyyәtlәrini

qalay, boksit, nefelin vә alunitdir.
volfram, molibden vә alunitdir.
mis, qalay, qurğuşun, sink, nikel vә s.
boksit, nefelin vә alunitdir•
uran, germanium vә alunitdir.



290

291

292

293

294

291. Ağır metallurgiya sahәlәri:

292. Yüngül metallurgiya sahәlәri:

293. Azәrbaycanın metallogenik әyalәtlәrindә әlvan metallardan mis, qurğuşun, sink, kobalt, civә, sürmә filizlәrinin yataq vә tәzahürlәri:

294. Respublikanın mis ehtiyatları әsasәn:

295. BalakәnZaqatala filiz rayonunda:

sosial amillәr nәzәrә alınmaqla yerlәşdirilir
su hövzәlәrinә meyl edir
enerji mәnbәlәrinә meyl edir
xammal bazalarına meyl edir•
demoqrafik amillәr nәzәr alınmaqla yerlәşdirilir

sosial amillәr nәzәrә alınmaqla yerlәşdirilir
su hövzәlәrinә meyl edir
xammal bazalarına meyl edir
enerji mәnbәlәrinә meyl edir•
demoqrafik amillәr nәzәr alınmaqla yerlәşdirilir

geniş yayılmış vә әsasәn BalakәnZaqatala, Gәdәbәy, Ağcәbәdi vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәnmişdir
geniş yayılmış vә әsasәn BalakәnŞәki, Gәdәbәy vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәnmişdir
geniş yayılmış vә әsasәn BalakәnZaqatala, Qubadlı vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәnmişdir
geniş yayılmış vә әsasәn BalakәnZaqatala, Gәdәbәy vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәnmişdir•
geniş yayılmış vә әsasәn QubaQuisar, Gәdәbәy vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәnmişdir

Balakәn, Zaqatala, Ağcәbәdi, Qaradağ, Gәdәbәy vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәşmişdir
BalakәnZaqatala, Gәdәbәy, Ağcәbәdi, Qarabağ vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәşmişdir
BalakәnZaqatala, Gәdәbәy, Qaradağ vә Culfa filiz rayonlarında cәmlәşmişdir
BalakәnZaqatala, Gәdәbәy, Qarabağ vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәşmişdir•
AqstafaZaqatala, Gәdәbәy, Ağcәbәdi, Qarabağ vә Ordubad filiz rayonlarında cәmlәşmişdir

misporfir, molibdenmisporfir vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir.
misin әsas ehtiyatları molibdenmisporfir, qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
misin әsas ehtiyatları miskolçedan, qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
misin әsas ehtiyatları miskolçedan, kolçedanpolimetal tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir•
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296. Kiçik Qafqaz vә Naxçıvan qırışıqlıq zonasının filiz rayonlarında:

297. Kiçik Qafqazda misin sәnaye ehtiyatları Qaradağ misporfir yatağı ilә yanaşı?

298. Kiçik Qafqazın Qazax filiz rayonunda:

299. Naxçıvanın Ordubad filiz rayonunda?

300.Naxçıvan MR әrazisindә sәnaye ehtiyatları tәsdiq edilmiş:

•
qızılın әsas ehtiyatları miskolçedan, kolçedanpolimetal tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir

әsasәn qara metal, molibdenmisporfir vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
әsasәn daşkömür, molibdenmisporfir vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
misin әsas ehtiyatları miskolçedan, kolçedanpolimetal tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
әsasәn misporfir, molibdenmisporfir vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir•
әsasәn qızılmiskolçedan, molibdenmisporfir vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir

Aran filiz rayonunda yerlәşәn Qızılbulaq qızıllı miskolçedan yatağında vә cüzi miqdarda Vejnәli qızıl yatağında tәsdiq edilmişdir
MasallıLәnkәran filiz rayonunda yerlәşәn Qızılbulaq qızıllı miskolçedan yatağında vә cüzi miqdarda Vejnәli qızıl yatağında tәsdiq edilmişdir
Şimal filiz rayonunda yerlәşәn Qızılbulaq qızıllı miskolçedan yatağında vә cüzi miqdarda Vejnәli qızıl yatağında tәsdiq edilmişdir
Qarabağ filiz rayonunda yerlәşәn Qızılbulaq qızıllı miskolçedan yatağında vә cüzi miqdarda Vejnәli qızıl yatağında tәsdiq edilmişdir•
Şimal filiz rayonunda yerlәşәn Qızılbulaq qızıllı miskolçedan yatağında vә küllü miqdarda Daşbrun qızıl yatağında tәsdiq edilmişdir

Vejnәli filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları müәyyәn edilmişdir
Şәkәrbәy filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları müәyyәn edilmişdir•
Filizçay filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları müәyyәn edilmişdir
Qarabağ filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları müәyyәn edilmişdir
Qızılbulaq filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları müәyyәn edilmişdir

әsasәn qara metal, qızıl, gqmüş vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
polimetal filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları qiymәtlәndirilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır•
Qarabağ filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları müәyyәn edilmişdir
әsasәn qara metal, molibdenmisporfir vә qızılmiskolçedan tipli yataq vә tәzahürlәrdә cәmlәşmişdir
daşkömür yataqlarının qurğuşun ehtiyatları qiymәtlәndirilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır

qurğuşunsink yataqları Sәdәrәk vә Ordubad rayonlarında yerlәşirlәr
qurğuşunsink yataqları Babәk rayon Qaraqala kәndi vә Ordubad rayonu әrazisindә yerlәşirlәr
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301. Kobaltın tәsdiq edilәrәk dövlәt balansında qeydә alınmış sәnaye ehtiyatları:

302. Kiçik Qafqaz regionunda ehtiyatları hesablanmış kobalt yataqları:

303. Kilit miskobalt tәzahürü Kotam filiz rayonu daxilindә yerlәşmәklә:

304. Molibdenin dövlәt balansında qeydә alınmış ehtiyatları:

qurğuşunsink yataqları Babәk vә Ordubad rayonlarında yerlәşirlәr
qurğuşunsink yataqları Şәrur vә Ordubad rayonlarında yerlәşirlәr•
qurğuşunsink yataqları Şahbuz rayon Qarababa kәndi vә Ordubad rayonun Әylisli kәndi әrazilәrindә yerlәşirlәr

Suqayıt filiz rayonunda  «Hamamçay» vә «Dәmir» dәmir filizi yataqlarında, BalakәnZaqatala filiz rayonunda  Filizçay kolçedanpolimetal yatağında
cәmlәşmişdir
Kürdәmir filiz rayonunda  «Hamamçay» vә «Dәmir» dәmir filizi yataqlarında, BalakәnZaqatala filiz rayonunda  Filizçay kolçedanpolimetal yatağında
cәmlәşmişdir
Daşbrun filiz rayonunda  «Hamamçay» vә «Dәmir» dәmir filizi yataqlarında, BalakәnZaqatala filiz rayonunda  Filizçay kolçedanpolimetal yatağında
cәmlәşmişdir
Daşkәsәn filiz rayonunda  «Hamamçay» vә «Dәmir» dәmir filizi yataqlarında, BalakәnZaqatala filiz rayonunda  Filizçay kolçedanpolimetal yatağında
cәmlәşmişdir

•
Kürdәmir filiz rayonunda  «Kürçayçay» vә «Dәmir» dәmir filizi yataqlarında, ŞәkiŞamaxı filiz rayonunda  Filizçay kolçedanpolimetal yatağında cәmlәşmişdir

ancaq Zәngilan filiz rayonundadır
ancaq Sumqayıt filiz rayonundadır
ancaq Kürdәmir filiz rayonundadır
ancaq Daşbrun filiz rayonundadır•
ancaq Ordubad filiz rayonundadır

qızıl, gümüş vә nikel saxlayan piritxalkopirit tәrkibli damarcıqmöhtәvi formalı filizlәşmә zonalarından tәşkil olunmuşdur
kobalt, dәmir, gümüş vә nikel saxlayan piritxalkopirit tәrkibli damarcıqmöhtәvi formalı filizlәşmә zonalarından tәşkil olunmuşdur
kobalt, qızıl, gümüş vә nikel saxlayan piritxalkopirit tәrkibli damarcıqmöhtәvi formalı filizlәşmә zonalarından tәşkil olunmuşdur
kobalt, nikel saxlayan piritxalkopirit tәrkibli damarcıqmöhtәvi formalı filizlәşmә zonalarından tәşkil olunmuşdur•
kobalt, qızıl, gümüş vә mis saxlayan piritxalkopirit tәrkibli damarcıqmöhtәvi formalı filizlәşmә zonalarından tәşkil olunmuşdur

Culfa filiz rayonunda Parağaçay (Qapıcıq sahәsi ilә birgә) yatağında cәmlәşir
Ordubad filiz rayonunda Arpaçay (Qapıcıq sahәsi ilә birgә) yatağında cәmlәşir
Ordubad filiz rayonunda Arazçay yatağında cәmlәşir
Ordubad filiz rayonunda Parağaçay (Qapıcıq sahәsi ilә birgә) yatağında cәmlәşir•
Babәk filiz rayonunda yatağında cәmlәşir
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305. Naxçıvan qırışıqlıq zonasının Ordubad filiz rayonunda:

306. Alunit filizlәri Respublika üzrә:

307. Zәylik alunit yatağı Gәncә giltorpaq kombinatının mineralxammal bazası kimi:

308. Sәnaye ehtiyatları dövlәt balansında qeydә alınmış civә yatağı:

309. Ölkәmizdә metallurgiya sәnayesinin inkişafını müәyyәn edәn әsas amillәrә aid deyildir:

Göydağ, Diaxçay, MisdağŞәlalә filiz rayonunun Dәmirçi misporfir yataqlarında yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları qiymәtlәndirilәrәk sahә balansına
qәbul edilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır
Göydağ, Diaxçayvә Kiçik Qafqazın Daşbrun filiz rayonunun Dәmirli misporfir yataqlarında yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları qiymәtlәndirilәrәk sahә
balansına qәbul edilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır
Göydağ vә Kiçik Qafqazın Qaradağ filiz rayonunun Dәmirli misporfir yataqlarında yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları qiymәtlәndirilәrәk sahә balansına
qәbul edilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır
Göydağ, Diaxçay, MisdağŞәlalә vә Kiçik Qafqazın Qarabağ filiz rayonunun Dәmirli misporfir yataqlarında yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları
qiymәtlәndirilәrәk sahә balansına qәbul edilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır

•
Kiçik Qafqazın Qarabağ filiz rayonunun Dәmirli misporfir yataqlarında yanaşı komponent kimi qara metal ehtiyatları qiymәtlәndirilәrәk sahә balansına qәbul
edilmiş vә proqnoz resursları hesablanmışdır

ümumi filiz ehtiyatlarının 12,7% ni tәşkil edir
ümumi filiz ehtiyatlarının 9,7% ni tәşkil edir
ümumi filiz ehtiyatlarının 19,7% ni tәşkil edir
ümumi filiz ehtiyatlarının 29,7% ni tәşkil edir•
ümumi filiz ehtiyatlarının 39,7% ni tәşkil edir

1967ci ildәn istismar olunur
1957ci ildәn istismar olunur
1984cü ildәn istismar olunur
1964cü ildәn istismar olunur•
1944cü ildәn istismar olunur

Ordubad filiz rayonunda yerlәşәn Levçay yatağıdır
Balakәn filiz rayonunda yerlәşәn Levçay yatağıdır
Daşkәsәn filiz rayonunda yerlәşәn Levçay yatağıdır
Kәlbәcәr filiz rayonunda yerlәşәn Levçay yatağıdır•
Qaradağ filiz rayonunda yerlәşәn Levçay yatağıdır
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310.Әlvan metal filizlәrinin emalı kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

311. Ölkәmizdә metallurgiya sәnayesinin inkişafını müәyyәn edәn әsas amillәrdәn biri:

312. Kombinәlәşmәnin tullantılardan istifadәyә әsaslanan forması:

313.Әlvan metallurgiyada әsas fondlardan istifadә effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

Metaltәlәbatlı sәnaye vә tikinti sahәlәrinin olması
Müxtәlif metal tullantılarının olması
Bol vә rәngarәng xammal bazasının olması
İqlimin dәyişmәsi•
Yerli enerji ehtiyatlarınınneft vә tәbii qazın olması

şaquli kombinәlәşdirmә
xammalın ardıcıl emalına görә
xammalın kompleks emalına görә
tullantılardan istifadәyә әsaslanan•
üfiqi kombinәlәşdirmә

xammal bazasının zәif olması
yüngül sәnayenin inkişaf sәviyyәsi
bol vә rәngarәng xammal bazasının olması•
sahә mәhsullarına tәlәbatın yüksәk olmaması
yeyinti sәnayesinin mövcud inkişaf sәviyyәsi

yalnız yüngül sәnaye üçün
yalnız yeyinti sәnayesi üçün
yalnız kimya sәnayesi üçün
әlvan metal filizlәrinin emalı kombinatları üçün xasdır•
xalq tәsәrrüfatının bütün sahәlәri üçün

E) fondun rentabelliyi fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma,
C) әsas fondların cari tәmiri, vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi
B) әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı
A) әsas fondların amortizasiyası,dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların cari tәmiri•
D) mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
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314.Әlvan metallurgiyada әsaslı kapital qoyuluşunun effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsindә qeyd edilәn hansı göstәricidәn istifadә olunur?

315.Әlvan metallurgiyada әsas fondların geniş tәkrar istehsalı hansı vәsait hesabına hәyata keçirilir?

316.Әlvan metallurgiyada әsas fondların köhnәlmә dәrәcәsi nәyin әsasında müәyyәn edilir?

317. Tarif dәrәcәlәri özündә nәyi әks etdirirlәr?

318.Sahә mәhsullarına maksimal qiymәt necә müәyyәn edilә bilәr?

gün vә dәfә hesabı ilә dövretmә sürәti
mal dövriyyәsi vә mal ehtiyatları
mәnfәәt vә rentabellik
ümumi effektivlik әmsalı•
xәrclәrә qәnaәt

madditexniki baza vә icarә haqqı
tәdavül xәrclәri vә ümumi gәlir
cari vә әsaslı tәmir
әsaslı kapital qoyuluşu vә qismәn dә amortizasiya ayırmaları•
mal dövriyyәsi vә mәnfәәt

әsas vә dövriyyә fondlarının dәyәri vә amortizasiya müddәti әsasında
әsas fondların işlәmә müddәti vә köhnәlmәsi әsasında
әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri әsasında
әsas fondların dәyәri vә amortizasiya müddәti әsasında•
әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri әsasında

tarif dәrәcәsi (vәzifә maaşı) işәmuzd әmәk haqqı sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn mәblәği
tarif dәrәcәsi (vәzifә maaşı) әmәk haqqının maksimal dәrәcәsini müәyyәn edәn kәmiyyәtr
tarif dәrәcәsi (vәzifә maaşı) әmәk haqqının sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn kәmiyyәti
tarif dәrәcәlәri (vәzifә maaşları) işçilәrin müxtәlif qrup vә kateqoriyalarının pul formasında ifadә olunmuş mütlәq әmәk haqqı mәblәğinir•
tarif dәrәcәsi (vәzifә maaşı) vaxtamuzd әmәk haqqı sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn mәblәği

tәlәbin dәyәri ilә
mәnfәәtә maksimal iddialarla
mallara rәqiblәrin qiymәti ilә
mәhsula olan tәlәbin kәmiyyәti ilә•
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319.Sahә mәhsullarına minimal qiymәti nә ilә müәyyәn edilir?

320. Qiymәt strategiyasının başlıca mәqsәdi nәdir?

321. Sahә mәhsullarının qiymәti dedikdә nә başa düşülür?

322.Sahә müәssisәlәrindә mәnfәәtin vә rentabelliyinin tәhlili prosesindә nә müәyyәn olunur?

323.Sahә müәssisәlәrindә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?

•
mәcmu xәrclәrin sәviyyәsi ilә

mәcmu xәrclәrin sәviyyәsi ilә
bazarda malların tutumu ilә
tәlәbin elastiklik әmsali ilә
xәrclәrin sәviyyәsi ilә•
rәqiblәrin qiymәti ilә

sahә mәhsulların olan tәlәbi (satışı) tәmin etmәk, maksimum mәnfәәtә nail olmaq vә bazar payında tәdricәn imtina etmәk
istehlakın yüksәk sәviyyәsini tәmin etmәk
satışdan yüksәk mәnfәәt әldә etmәk
sahә mәhsulların olan tәlәbi (satışı) tәmin etmәk, maksimum mәnfәәtә nail olmaq vә bazarı saxlamaq•
bazar qiymәtlәrini aşağı salmaq

sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların әhaliyә satışının dәyәridir
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların satışından әldә edilәn gәlirdir
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların istehsal, satış vә istehlak xәrclәrinin mәcmusudur
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadәsidir•
sahә müәssiәlәrindә istehlak olunan material vә xammalın dәyәridir

kulinariya mәhsullarına tәlәbin sistematik öyrәnilmәsinin tәşkili
müәsisәnin normal istehsal fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
investisiya qoyuluşlarının artım templәri
planın tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinә tәsir göstәrәn әsas amillәr, mәnfәәtin vә xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin artımı, iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının
yaranması

•
mal dövriyyәsinin strukturunda baş vermiş dәyişikliklәr

ümumi zavod xәrclәrinә
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324.Sahә müәssisәlәrindә xәrclәrin rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

325. Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

326. Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

327. Hansı variantda әsaslı kapital qoyuluşunun effektivlik göstәricisi verilmişdir?

328. Әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

kommersiya xәrclәrinә
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrә
istehsal maya dәyәrinә•
sex xәrclәrinә

balans mәnfәәti, tam maya dәyәri
mәnfәәt, kommersiya xәrclәri
xalis mәnfәәt, maya dәyәri
satışdan әldә edilәn mәnfәәt, satılan mәhsulun tam maya dәyәri•
xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri

mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların amortizasiyası, әsas fondların cari tәmiri
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi•
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi

yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fondtutumu
fondverimi
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları•
fondla silahlanma

gün vә dәfә hesabı ilә dövretmә sürәti
mal dövriyyәsi vә mal ehtiyatları
mәnfәәt vә rentabellik
ümumi effektivlik әmsalı•
xәrclәrә qәnaәt
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329. Boksit, nefelin vә alunit kimi metallar:

330. Ağır vә yüngül metallurgiya sәnayelәrini fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrdәn biri:

331. Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansılar aiddir?

332. Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansı aid deyil?

texniki, mәnәvi
texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi
fiziki, texniki, mәnәvi
fiziki, mәnәvi•
mәnәvi, iqtisadi

alüminiumun, poladın vә misin hazırlanması üçün xammaldır
misin hazırlanması üçün xammaldır
poladın hazırlanması üçün xammaldır
alüminiumun hazırlanması üçün xammaldır•
misin vә poladın hazırlanması üçün xammaldır

ağır metallurgiyanın ixtisaslı işçi qüvvәsi bol olan regionlara, yüngül metallurgiya sәnayesinin isә enerji mәnbәlәrinә meylli olmasıdır
ağır metallurgiyanın enerji mәnbәlәrinә, yüngül metallurgiya sәnayesinin isә su hövzәlәrinә meylli olmasıdır
ağır metallurgiyanın enerji mәnbәlәrinә, yüngül metallurgiya sәnayesinin isә enerji mәnbәlәrinә meylli olmasıdır
ağır metallurgiyanın xammal bazalarına, yüngül metallurgiya sәnayesinin isә enerji mәnbәlәrinә meylli olmasıdır•
ağır metallurgiyanın işçi qüvvәsi bol olan regionlara, yüngül metallurgiya sәnayesinin isә enerji mәnbәlәrinә meylli olmasıdır

tikinti vә nәqliyyat sahәlәri
maşınqayırma vә yeyinti sәnayesi sahәlәri
yüngül vә yeyinti sәnayesi sahәlәri
maşınqayırma sәnaye sahәsi•
kәnd tәsәrrüfatı

kimiya sәnayesi
neftkimiya sәnayesi
elektroenergetika saşәsi
yeyinti sәnayesi•
maşınqayırma sahәsi
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333

334

335

336

333. Maşınqayırma:

334 Maşınqayırma elmitexniki tәrәqqinin:

335. Maşınqayırma elmitexniki tәrәqqinin:

336. Maşınqayırma iqtisadiyyatın :

337.Maşınqayırmanın tәkamül tarixinin başlanğıcı

nәqliyyat vә qurğular istehsal edәn sahәdir.
әmәk vasitәlәri istehsal edәn sahәdir
istehsal vasitәlәri istehsal edәn sahәdir
maşın vә avadanlıqlar istehsal edәn sahәdir•
әmәk cisimlәri istehsal edәn sahәdir;

texnikiiqtisadi göstәrijisidir
tәkamül başlanğıjıdır;
alternatividir;
bәlәdçisidir•
nәticәsidir;

mәrhәlәlәrindәn biridir
davamıdır;
tәrkib hissәsidir;
maddi әsasıdır•
analoqudur;

fondyaradan sahәlәrindәn biridir•
aqrar sektoruna xidmәt edәn sahәsidir;
xammal bazalarından biridir;
müstәqil sahәlәrindәn biridir;
mühüm istehsal infrastrukturudur

elmitexniki inqilabdan sonra.
elmitexniki inqilabdan sonra;
elm mәhsuldar qüvvәlәrin ünsürünә çevrilәndә;
maşının maşınla istehsal olunduğu vaxtdan;•



337

338

339

340

341

338. Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir?

339. Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilmir?

340. Maşınqayırma sahәsi nәdir?

341.Maşınqayırmanın sahә quruluşu nәdir?

342. Maşınqayırma sәnayesi әmәk bölgüsünün hansı formasında yaranmışdır?

•
elmlә texnika vәhdәt tәşkil etdiyi vaxtdan;

texnoloji istehsal üsuluna, mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf sәviyyәsinә görә.
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, işçi qüvvәsinin sayına, idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә, inkişaf sәviyyәsinә görә;
texnoloji istehsal üsuluna, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf sәviyyәsinә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә 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;

iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә;
texnoloji istehsal üsuluna görә;
istehsal edilәn mәhsulların istehlak yerinә görә.•
әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә;

xammalı kompleks emal edәn müәssisәlәrin mәcmusudur;
istehsalın tәşkili metodları vә ictimai tәşkili formaları oxşar olan müәssisәlәrin mәcmusudur;
texniki xarakteristikasına görә hәmcins materiallar istehlak edәn müәssisәlәrin mәcmusudur;
mәhsulunun iqtisadi tәyinatı, texnoloji istehsal üsulu, heyyәtinin peşә tәrkibinә görә eyni olan müәssisәlәrin mәcmusudur.•
eyni әrazidә yerlәşәn vә müxtәlif mәhsul istehsal edәn müәssisәlәrin cәmi;

maşınqayırmaya daxil olan müәssisәlәrin ardıcıllığıdır.
maşınqayırma müәssisәlәri arasındakı qarşılıqlı kooperasiya әlaqәlәrini әks etdirәn göstәricidir.
maşınqayırma sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrinin hәcmini әks etdirәn kәmiyyәtdir.
maşınqayırmanın tәrkibinә daxil olan sahәlәr vә istehsallar arasındakı kәmiyyәt nisbәtidir.•
maşınqayırmanın digәr sahәlәrlә әlaqәlәrinin әks etdirәn göstәricidir.

texnoloji әmәk bölgüsü;
fәrdi әmәk bölgüsü;
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343

344

345

346

343.Maşınqayırma sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına cavab vermir?

344. Maşınqayırma sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına cavab vermәlidir?

345. Sahәnin bütünlükdә sәnayeni (vә ya digәr sahәni) inkişaf sürәtinә görә qabaqlama әmsalı necә hesablanır?

346. Aşağıdakı hansı göstәricilәrdәn maşınqayırmanın sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün istifadә edirlәr?

347.Aşağıdakı hansı göstәricilәrdәn maşınqayırmanın sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün istifadә edilmir?

ümumi әmәk bölgüsü;
xüsusi әmәk bölgüsü;•
texniki әmәk bölgüsü;

mәhsulları eyni iqtisadi tәyinat alır;
xüsusi peşәixtisas tәrkibinә malik mühәndistexniki vә fәhlә kadrlara malik olurlar;
hәmcins xammal vә material istehlak edirlәr;
iş şәraitinin ümumi cәhәtlәrinә görә fәrqlәnir.•
oxşar maşınlar sistemi (avadanlıqlarının texnoloji quruluşu ciddi fәrqlәnmәyәn) vә texnoloji istehsal üsulu tәtbiq edirlәr;

xüsusi peşәixtisas tәrkibinә malik mühәndistexniki vә fәhlә kadrlara malik olurmurlar;
yalnız sәhmdar cәmiyyәt formasında yaradılırlar;
hәmcins xammal vә material istehlak etmirlәr;
iş şәraitinin ümumi cәhәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr.•
oxşar maşınlar sistemi (avadanlıqlarının texnoloji quruluşu ciddi fәrqlәnmәyәn) vә texnoloji istehsal üsulu tәtbiq edirlәr;

sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin әmәk mәhsuldarlığına nisbәti kimi.
sahәnin planlaşdırılan inkişaf sәviyyәsinin sahәnin faktiki inkişaf sәviyyәsinә nisbәti kimi;
sahәnin planlaşdırılan inkişf sәviyyәsinin işçilәrin siyahı sayına nisbәti kimi;
hәr hansı sәnaye sahәsinin inkişaf sürәtinin sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinә nisbәti kimi;•
sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;

maşınqayırma sәnayesinin rentabellik göstәricisindәn;
maşınqayırma sahәlәrindәki fondverimi göstәricisindәn;
maşınqayırma sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәkmәhsuldarlığı göstәricisindәn;
sahәnin qabaqlama әmsalı•
maşınqayırma sahәlәrinin rәqabәt qaliliyyәtlilik göstәricisindәn;
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348
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348. Sәnaye sahәlәri әmәk predmetinә tәsiretmә xarakteriәn görә necә tәsniflәşdirilir?

349. Sәnaye sahәlәri mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә necә tәsniflәşdirilir?

350. Maşınqayırmanın sahә quruluşuna tәsir edәn amillәr:

351.Maşınqayırmanın sahә qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir?

sahәnin qabaqlama әmsalı.
maşınqayırmada işlәyәnlәrin ümumi sayında bu vә ya başqa sahәdә işlәyәnlәrin xüsusi çәkisi;
maşınqayırmanın ümumi mәhsul buraxılışı hәcmindә ayrıayrı sahәlәrin mәhsul buraxılışının xüsusi çәkisi;
maşınqayırma sahәlәrindәki fondverimi göstәricisindәn•
maşınqayırmanın әsas istehsal fondlarının ümumi dәyәrindә sahәnin әsas istehsal fondları xüsusi çәkisi;

«A» vә «B» qrupuna daxil olan sәnaye sahәlәri.
yüngül vә yeyinti sәnayesi;
hasilat sәnayesi vә balıq sәnayesi;
hasilat vә emal sәnayesi;•
yüngül vә ağır sәnaye;

tikininti materialları vә maşın vә avadanlıqlar istehsalı sahәlәri;
hasilat vә emal sәnayesi sahәlәri.
yüngül vә ağır sәnaye;
qida mәhsulları vә elektrik avadanlıqları istehsal edәn sahәlәr;
istehsal vasitәlәri vә istehlak şeylәri istehsal edәn sahәlәr;•

kombinәlәşmә vә kooperasiyalaşdırmanın genişlәnmәsi
әmәk jisimlәrindәn mәsrәf normaları;
istehsalın sәmәrәli tәşkili formaları;
elmitexniki tәrәqqi, sahәlәrin inkişaf sürәtlәri, onların mәhsullarına tәklifin sәviyyәsi;•
istehsala xidmәt sferalarının artım sürәti;

xalqın maddi rifahının vә mәdәni sәviyyәsinin artımı;
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi;
elmitexniki tәrәqqinin sürәtinin artması;
idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi•
istehsalın ixtisaslaşmasıdırılmasının dәrinlәşdirilmәsi;
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352.Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin әsas funksiyası olan planlaşdırmanın әhatә etdiyi mәrhәlәlәrә aid deyil?

353.Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

354. İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa düşülür?

355. Verilәn cavabların hansında maşınqayırmada elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәrindәn biri qeyd edilmәmişdir?

356. Maşınqayırma sәnayesindә әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır?

qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi;
problemin tәhlili vә proqnozlaşdırma mәrhәlәlәri;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi;
istehsal prosesinin ünsürlәri arasında kooperasiyasının yaradılması mәrhәlәsi.•
alternativ variantların müәyyәn olunması mәrhәlәsi;

әxlaq normaları vә tәrbiyәvi motivlәr;
müәssisәdә istehsalat mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi;
işçilәrin әmәyә maraqlarının vә yaradıjılıq tәşәbbüslәrinin artırılması;
әmәyin normalaşdırılması.•
işçi heyәtinin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә vә onun tәşkilinә tәsiri;

idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa düşülür
idarәetmә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk üsulları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür.•
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa düşülür;

istehsalının avtomatlaşdırılması
istehsalın kimyalaşdırılması
istehsalının elektriklәşdirilmәsi
istehsalının tәmәrküzlәşdirilmәsi•
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi

fәhlәlәrin ümumi sayı ilә әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının cәmi kimi
әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının fәhlәlәrin ümumi sayına vurmaqla;
fәhlәlәrin ümumi sayından әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının çıxmaqla;
әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının fәhlәlәrin ümumi sayına nisbәti kimi;•



356

357

358
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357. Maşınqayırmanın istehsal proqramının göstәricilәr sisteminә nәlәr aiddir?

358. Maşınqayırmada fondverimi göstәricisinin sәviyyәsinin artırılması tapşırıqları müәssisәnin inkişaf planının hansı bölmәsinә aiddir?

359. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsal proqramının әsaslandırılmasında әsasәn aşağıdakı göstәricilәrin hansından istifadә olunur?

360. Maşınqayırma müәssisәlәrinin istehsal proqramında:

361. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsiplәrinә aid olunmur?

•
fәhlәlәrin ümumi sayının әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayına nisbәti;

işçilәrin sayı, mәhsul nomenklaturası, keyfiyyәti, qiymәti vә maya dәyәri
rәqiblәrin illik dövriyyәsi, әmәk haqqı fondu, işçi heyәtinin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı
rәqiblәrin istehsal gücü, bazardakı mәhsulların keyfiyyәti, әmәk mәhsuldarlığı
ümumi mәhsul, әmtәәlik mәhsulun hәcmi, realizә olunmuş mәhsul•
mövcud vә potensial istehsal gücü, faktiki vә potensial satış hәcmi

investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı.
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planı;
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi planı;•
maliyyә planı;

rentabellik indeksindәn;
orta illik istehsal gücündәn•
giriş istehsal gücündәn;
çıxış istehsal gücündәn;
rentabellik normasından;

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir.
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;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fondunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tap
şırıqlar öz әksini tapır;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;

qәnaәtlilik prinsipi;
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362. Maşınqayırma müәssisәlәrindә normaların işlәnib hazırlanmasında aşağıdakı hansı metodlardan istifadә olunur?

363. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәsinin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil?

364. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsal proqramının әsaslandırılmasında әsasәn aşağıdakı göstәricilәrin hansından istifadә olunur?

365. Naşınqayırma sәnaye mәhsulunun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planda:

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

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

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

rentabellik normasından;
orta illik istehsal güsündәn;•
giriş istehsal güsündәn;
çıxış istehsal güsündәn;
rentabellik indeksindәn;

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;
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 tap
şırıqlar öz әksini tapır;
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir.
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366. Hansı sahә ETTnin maddi әsası vә bәlәdçisidir?

367. Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

368. Maşınqayırmada elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

369. Maşınqayırma mәhsulunun keyfiyyәtinә aid olmayan göstәrici hansıdır?

370. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә nәzarәtlә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?

yanacaq
maşınqayırma•
yüngül
yeyinti
metallurgiya

avtomatlaşdırma, elmin yüksәk inkişafı, istehsalın ixtisaslaşdırılması, sәnaye mәrkәzlәrinin yaranması, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi, yeni
texnoloqiyaların kәşf olunması
avtomatlaşdırma, elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabıları, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi,
elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi

•
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi, elmin yüksәk inkişafı, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabıları, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi, elmi informasiyanın
yeni üsullarla işlәnmәsi
elmi mәrkәzlәrin yaradılması, istehsalın kombinәlәşmәsi, elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi, elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin
azalması, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmin yüksәk inkişafı, dünyada baş verәn böhranlar, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi, yeni texnoloqiyaların kәşf olunması, elmi informasiyanın
yeni üsullarla işlәnmәsi

sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi vә ixtisaslaşdırılması
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, ixtisaslaşdırılması vә kimyalaşdırılması
istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalının elektriklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması•
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması

estetik.
erqonomik göstәricilәr;
mәhsulun tәtbiq sahәsinin düzgün seçilmәsi;
ekoloji tәhlükә;•
etibarlılıq;



370

371

372

373

371. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

372. İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

373. İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

374. İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

nәzarәtçimüfәttişlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
materialın analizi vә sınaqdan keçirilmәsi xәrclәri;
nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrslәri;
mәhsulun yenidәn emalı xәrclәri;•
nәzarәt avadanlıq vә cihazlarının alınması xәrclәri;

hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması;
istehsalçı vә istehlakçıların davranışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların müәyyәn edilmәsi;
mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması;
işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi.•
tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sınaqların aparılması;

istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması.
istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması;
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal;
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativlәşdirilmәsi vә kombinәlәşdirilmәsi•
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kompleks avtomatlaşdırılması;

sәnaye sahәsindә kiçik müәssisәlәrin tamamilә iflası
istehsal hәcminin kiçik müәssisәlәrdә hәyata keçmәsi prosesinin genişlәnmәsi
bütün sәnaye müәssisәlәrinin birliyi
sahәdә mәhsul istehsalı üzrә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkilәrinin mütәmadi artması•
yerli müәssisәlәr tәrәfindәn sәnaye istehsalının getdikcә artması

әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi.
müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi;
müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması;
müәssisәlәrin irilәşmәsi;•
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması;
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375. Nisbi tәmәrküzlәşdirmә nәdir?

376. Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

377. Maşınqayırma üçün sәciyyәvi olan ictimai istehsalın әsas tәşkilati forması

378. Tәmәrküzlәşmәninin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

379. “İstehsal miqyasının müsbәt effekti” nәdir?

sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin azalmasıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının artmasıdır•
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır

aqreqat, mexaniki, texniki.
istehsal, satış, idxal vә ixrac;
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi;
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji;•
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat;

tәmәrküzlәşdirmә
kooperativlәşdirmә
mәrkәzlәşdirmә
ixtisaslaşdırma•
kombinәlәşdirmә

müәssisәnin istehsal sәviyyәsinin yalnız fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә deyil, ümumiyyәtlә sәnayedәki xüsusi çәkisi vә әsas fondların orta illik dәyәri.
milli iqtisadiyyatın әsas fondları dәyәrinә görә strukturu;
ölçülәrinә görә әn kiçik ölçülü müәssisәlәr qrupunun istehsal hәcmi;
mәhsul istehsalının hәcmi, heyәtin orta illik sayı, istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri;•
sәnayenin tәrkibindә olan müstәqil sahәlәrin sayı, hәr sahәdә müәssisәlәrin sayı vә orta ölçüsü;

bu, istehsal hәcminin artması ilә müәssisәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrinin genişlәnmәsini әks etdirir
bu, istehsala әlavә investisiya qoyuluşu yolu ilә mәhsul istehsalı hәcmlәrinin artırılmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artmasına uyğun olaraq mәhsul satışı hәcmlәrinin artmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artması ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azalmasını әks etdirir•
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380. İxtisaslaşdırma nәdir?

381. İxtisaslaşdırmanın dәrinlәşmәsinә tәsir edәn amil:

382. Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

383. Maşınqayırma müәssisәlәrindә ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?

384. Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün tәtbiq olunur?

•
bu, istehsal hәcminin artmasına uyğun olaraq mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artmasını әks etdirir

konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir.•
müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir.
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır.
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir.
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır.

mәhsulun konstruktiv sabitliyinin qorunması
mәhsul istehsalının daha da tәmәrküzlәşmәsi
elmitexniki tәrәqqinin tempi
ixtisaslaşma formalarının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsi;•
mәhsul istehsalına tәlәbatın artması

iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı üzrә ixtisaslaşmasıdır.
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir sahәdә cәmlәşmәsidir.
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün geniş nomenklaturada mәhsul istehsalının müәyyәn dövr üçün bir sahәdә cәmlәşmәsidir;
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;

•
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;

hissә, istehsaltexniki, mexaniki.
әşya, texniki, mexaniki;
aqreqat, әşya vә istehsaltexniki;
әşya, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә;•
fiziki, aqreqat, texnoloji mәrhәlә üzrә;

bir iş yerindә ay әrzindә istehsal olunan mәhsulun hәcmi.
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385. İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nәdir?

386. Maşınqayırma zavodu kooperasiyaya daxil olduğu müәssisәlәrdәn porşen, radiator, diyircәkli yastıq, şin vә başqa hissә vә qovşaqlar alır.
Bu, kooperativlәşdirmәnin hansı formasını әks etdirir?

387. Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir?

388. Kombinәlәşdirmә nәdir?

müәssisәnin müәyyәn dövr әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun hәcmi;
sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn yekcins mәmulatlar qrupunun miqdarı vә növlәri;
bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı;•
müәssisәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrindә olduğu müәssisәlәrin sayı;

birbirinin fәaliyyәt nәticәlәrinә ehtiyacı olan müәssisәlәrin öz aralarında әmtәә vә xidmәtlәrlә hesablaşmaları prosesidir.
bazar seqmentini әlә keçirmәk üçün müәssisәlәrin gizli razılığıdır;
müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün yaratdıqları birlik formasıdır;
müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır;•
ölkәdә hәr hansı mәhsul istehsal etmәk mәqsәdilә xarici investorların cәlb edilmәsidir.

texnoloji mәrhәlә üzrә üzrә kooperativlәşdirmә
әşya üzrә kooperativlәşdirmә
aqreqat üzrә kooperativlәşdirmә
hissә üzrә kooperativlәşdirmә•
istehsaltexniki üzrә kooperativlәşdirmә

belә kooperativlәşdirmә ayrıayrı ölkәlәrdә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır
kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda yertәşdirilmiş müәssisәlәr arasında baş verir
belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
belә kooperasiya әlaqәlәri eyni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır•
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır

oxşar mәhsulları istehsal edәn müxtәlif müәssisәlәrin bir mәrkәzdәn idarә edilmәsidir.
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir.
istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir.
texnoloji vә tәşkilati baxımdan әlaqәli olan müxtәlif sahәlәrә mәxsus ayrıayrı istehsalların vahid istehsal kompleksindә birlәşdirilmәsidir.•
müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir.
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389. Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?

390. Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә imkanları daha mәhduddur?

391. Maşınqayırma sәnaye sahәlәrindә kombinәlәşmә imkanlarının mәhdudluğu nә ilә әlaqәdardır?

392.Emal sәnaye müәssisәsinin hasilat müәssisәsinә yaxınlaşdırılmasına әsaslanan kombinatlar hansı istehsallar üçün sәciyyәvidir?

393.Kombinәlәşdirmә sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә ölçülür?

eyni bir әrazidә analoji müәssisәlәrin cәmlәşdirilmәsidir
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә eyni texnoloji avadanlıqlardan istifadә edilmәsidir
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәr arasında bazarın bölüşdürülmәsidir
müxtәlif profilli istehsalların eyni bir mәkanda tәmәrküzlәşdirilmәsidir•
müxtәlif profilli istehsalların eyni bir ölkәdә yerlәşdirilmәsidir

neftkimya sәnayesi.
neft emalı sәnayesi;
metallurgiya sәnayesi;
maşınqayırma sәnayesi;•
yeyinti sәnayesi;

maşınqayırma müәssisәlәri әsasәn istehlak rayonunda yerlәşdirildiyi üçün.
maşınqayırma müәssisәlәrindә kimyәvi emal üslundan daha çox istifadә olunur;
maşınqayırma müәssisәlәrindә fiziki emal üslundan daha çox istifadә olunur;
metal vә ilkin xammal kompleks emal üçün yararlı deyil•
maşınqayırma müәssisәlәrindә fiziki vә kimyәvi emal üslundan daha çox istifadә olunur;

kütlәvi vә seriyalı istehsallar üçün
әmәk predmetinә tәsirin fiziki üsullarının tәtbiqinә әsaslanan istehsallar üçün
әmәk predmetinә tәsirin mexaniki üsullarının tәtbiqinә әsaslanan istehsallar üçün
әmәk predmetinә tәsirin kimyәvi üsullarının tәtbiqinә әsaslanan istehsallar üçün•
avtomatlaşdırılmış istehsallar üçün

sәnaye sahәlәri üzrә göstәricilәr, әrazi üzrә göstәricilәr
kombinatların istehsal etdiyi mәhsulların sayı, dәyәri, ixracdakı payı, әmәyin texniki silahlanması sәviyyәsi.
әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsi, fәhlәlәrin ümumi sayı, müәssisәlәrin sayı
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394. Aşağıdakı göstәricilәrin hansından kombinәlәşmәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilir?

395. Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

396. Maşınqayırma sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә nәlәr daxildir?

397. Maşınqayırmanın texnoloji avadanlıqları әsasәn hansı sexdә quraşdırılır?

398. Әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri hansılardır?

әl ilә idarә olunan universal dәzgahların sayı, xüsusi vә ixtisaslaşdırılmış dәzgahların sayı, universal yarımavtomat vә avtomat dәzgahların sayı, aqreqat
dәzgahların dәyәri vә bunların dәzgah parkının ümumi dәyәrlәridә xüsusi çәkisi
texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı, kombinatda mәhsul istehsalının hәcmi vә onun ümumi istehsalda xüsusi çәkisi; kombinatların işçi heyәtinin ümumi istehsal
işçi heyәtindә xüsusi çәkisi; kombinatların әsas fondlarının dәyәri vә ümumi istehsal әsas fondlarında xüsusi çәkisi.

•

kombinatın müәssisәlәrindә olan avadanlıqların orta güçü
kombinatla kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı
kombinatda bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
kombinatlarda birlәşdirilәn texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı•
kombinatın müәyyәn dövrdә әldә etdiyi mәnfәәt

avadanlıqların boşdayanma halları azalır
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti yükәlir
idarәetmәnin çevikliyi artır
xammal vә materialların daşınma xәrclәrinә qәnaәt olunur•
mәhsulların satış sürәti artır

hәrbi sәnayenin üstün inkişafını tәmin edәn әrazilәrә meyl etmә, yalnız valyutaya satıla bilәn mәhsulların regionlar üzrә yerlәşdirilmәsi
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi, tәmәrküzlәşmәnin sürәtlәndirilmәsi.
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması, ölkәnin әrazisi üzrә birqәrarda yerlәşdirilmәsi.
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması, ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi•
ixtisassız fәhlәlәrin vә işsizlәrin az olduğu rayonlara meyletmә, xarici bazarda rәqabәt apara bilәcәk mәhsulların istehsalı, xammalın olubolmamasından asılı
olmayaraq ucuz işçi qüvvәsi regionlarına üstünlük verirmәsi

texnikitәmir
dәmirçipress;
tökmә;
mexaniki emal;•
alәt;
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399. Maşınqayırma müәssisәlәrinin әsas fondlarının strukturuna hansı amil tәsir göstәrmir?

400. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının qiymәtlәndirilmәsinin natural göstәricilәrindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilr?

401. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının qiymәtlәndirilmәsinin dәyәr göstәricilәrindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilr?

402. İstehsal gücü nәdir?

fondtutumu vә tәzәlәnmә әmsalı
iqtisadi vә sosial
әsas fondların dәyәrinin artım tempi vә köhnәlmә müddәti
fondverimi vә növbәlilik әmsalı•
fondverimi vә köhnәlmә müddәti

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

avadanlıq balansı tәrtib etmәk vә fondverimini müәyyәn etmәk
kadrlara olan tәlәbatı vә istehsal gücünü müәyyәn etmәk
istehsal gücündәn istifadәni yüksәltmәyә dair tapşırıqları vә fondtutumunu müәyyәn etmәk
әsas fondların texniki tәrkibini vә istehsal gücünü müәyyәn etmәk•
әsas fondların texniki tәrkibini vә amortizasiya ayırmalarını müәyyәn etmәk

әsas fondların texniki tәrkibini vә istehsal gücünü müәyyәn etmәk
istehsal gücünü müәyyәnlәşdirmәk
avadanlıq balansı tәrtib etmәk
amortizasiyanı hesablamaq vә fondverimini müәyyәn etmәk•
istehsal gücündәn istifadәni yüksәltmәyә dair tapşırıqları müәyyәn etmәk

müәssisәnin bazardakı payıdır
müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul satmaq imkanı
müәssisәyә dövlәtin icazә verdiyi maksimum istehsal imkanı
müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul buraxa bilmә qabiliyyәtidir•
müәssisәnin illik istehsal hәcmi
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403. Maşınqayırma müәssisәlәrinin dövriyyә fondları nәdir?

404. Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

405. Maşınqayırmada materialdan istifadә göstәricisi:

406. Maşınqayırmada tәdavül fondlarının normalaşdırılan ünsürü:

407. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı kateqoriyalarına bölünürlәr?

istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır
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

gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri
yanacaq, tәmir ehtiyatları vә hazır mәhsul
tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә pul vәsaitlәri
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal vә gәlәcәk dövrün xәrclәri•
pul vәsaitlәri, azqiymәtli tezköhnәlәn әşyalar, debitor borcları

әsas vә kömәkçi istehsallarda istifadә olunan materialların kәmiyyәt nisbәti
mәhsulun material tutumu;
«ilkin xammaldan hazır mәhsul çıxımı»;
materialdan alınan xalis çәkinin hәjmi;•
materialı emal edәn avadanlığın faydalı iş әmsalı;

debitor borjları;
anbardakı hazır mәhsul;•
yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsulun hәjmi
hesablaşmalardakı pul vәsaitlәri;
pul vәsaitlәri;

mühәndistexniki işçilәr, fәhlәlәr, şagirdlәr, mühafizә işçilәri, vergi orqanlarının әmәkdaşları.
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndislәr, yardımçı tәsәrrәüfat işçilәri, payçılar;
sahibkarlar, sәhmdarlar, menecerlәr, fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, şagirdlәr, qulluqçular;
fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr, mühafizә işçilәri;•
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408. Maşınqayırma müәssisәlәrindә fәhlәlәr ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

409. Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

410. Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

411. Maşınqayırma müәssisәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasının ehtiyat mәnbәlәri hansılardır?

412. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsalın rentabelliyi necә hesablanır?

•
baş mühәndis, ixtisaslı fәhlәlәr, qulluqçular, servis xidmәti göstәrәnlәr, satıcılar, klub işçilәri;

6;
3;
5;
4;•
2;

mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәcәsinin yüksәldilmәsi;
yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövjud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas
laşma sәviyyәsi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövjud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi
vә tәtbiqi;

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

işin xarakteri;
әmәk bazarının konyukturası;
fәrdi әmәk müqavilәsinin şәrtlәri;
müәssisәnin yaşayış yerinә yaxınlığı;•
dövlәtin sosial siyasәti;

amortizasiyanı sürәtlәndirilmәsi, işçilәrin növbәdәn kәnar işә cәlb edilmәsi, әn aşağı qiymәtә olan işçi qüvvәsindәn vә materialların istehsala cәlb olunması
әmәktutumunun, fondtutumunun, materialtutumunun vә istehsalın idarә edilmәsi xәrclәrinin azaldılması•
daha ucuz xammal vә materiallardan, daha ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә vә iş vaxtının artırılması
yeni texnika alınmasına xәrc çәkmәmәk, kadr hazırlığını tәxirә salmaq, işçilәrin ixtisarı
ixtisassız vә az ixtisaslı fәhlәlәrdәn istifadә, daha ucuz vә keyfiyyәtsiz xammaldan istifadә, idarәetmәdә inzibati metodların tәtbiqinin genişlәndirilmәsi
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413. ASK hansı sahәlәrin birlәşmәsidir?

414. ASKnin inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakılardan hansından dolğun istifadә tәmin edilmәlidir?

415. Aqrar islahatlar nәticәsindә nәyin artmasına nail olunur?

416. Aqrarsәnaye kompleksi nәdir?

müәssisәnin ümumi gәlirinin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәrinin cәminә nisbәti kimi;
balans mәnfәәtinin normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
balans mәnfәәtinin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
balans mәnfәәtinin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәrinin cәminә nisbәti kimi;•
xalis mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәrinin cәminә nisbәti kimi;

nәqliyyat
heyvandarlıq
bitkiçilik
istehsalxidmәt•
tikinti

şoranlaşmanın çoxalmasından
әhalinin yerdәyişmәsindәn
әmәk haqqı fondundan
mövcud istehsal resurslarından•
torpaqların eroziyasından

eroziyanın
avtomatlaşmanın
mexaniklәşmәnin
kooperasiyanın•
qismәn mexaniklәşmәnin

istehsalın maliyyәlәşmәsi
әmtәәlik mәhsulun artması
mәhsul istehsalının çoxalması
müvafiq istehsal  xidmәt sahәlәrinin birlәşmәsi•
istehsalın tәşkili
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417. Aqrarsәnaye kompleksi formalaşmasının mәnası nәdir?

418. Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün nәyin nәzәrә alınması vacibdir?

419. ASK formalaşarkәn aşağıdakı xüsusiyyәtin hansının nәzәrә alınması tәlәb olunur?

420. ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturu düzgün qurulmadıqda nәyi hәll etmәk mümkün deyil?

421. Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nә zaman başlamış vә davam etmişdir?

xidmәtlәrin mәhdudlaşması, әhalinin vә ölkәnin sahә mәhsullarına durmadan artan tәlәbatının tәmin edilmәsi
resursların artırılması, xidmәtlәrin mәhdudlaşması
әhalinin çoxaldılması, resursların artırılması
әhalinin vә ölkәnin sahә mәhsullarına durmadan artan tәlәbatının tәmin edilmәsi•
torpaqların genişlәndirilmәsi, resursların artırılması

satış qiymәtlәrinin sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin azaldılması
әmәk haqqının artırılması
tәbii iqlim şәraiti, istehsalın artırılması imkanları•
şoranlaşmanın çoxalması

texnikanın sahәlәr üzrә bölgüsü
texnikadan mövsümü istifadә
torpağın әsas istehsal vasitәsi olması•
işçilәrin ixtisasının artırılması
әmәkdәn mövsümü istifadә

әmәyin tәşkilini
әmәk mübahisәlәrini
torpaqların qorunmasını
sahәlәrarası inkişaf problemlәri•
müәssisәlәrarası ziddiyyәtlәri

1998ci ildә
2000ci ildә
80ci illәrin sonunda
90cı illәrin әvvәlindәn•
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422. ASKnın ümumi fәaliyyәtindә ona daxil olan sahәlәrin iştirakı necә müәyyәn edilir?

423. ASK hansı istehsal xüsusiyyәtlәrinә malikdir?

424. Aqrar islahat nәticәsindә yeni tәsәrrüfatçılıq formalarının yaranması idarәetmәdә hansı yeni idarәetmә formasının yaranmasına sәbәb
olmuşdur?

425. ASK da ümumi mәhsul nәyin cәmindәn ibarәtdir?

426. ASKda son mәhsul nәdir?

•
2005ci ildә

mexaniklәşmә sәviyyәsi ilә
әmәk sәrfi ilә
maya dәyәri ilә
xüsusi çәkisi ilә•
istehsal xәrci ilә

şoranlaşdırma, erroziya
yalnız bioloji
yalnız torpaq
bioloji tәbii iqlim, torpaq•
yalnız tәbiiiqlim

fermanın idarә olunması
sovxozların idarә olunması
kolxozların idarә olunması
sahibkarlığın idarә edilmәsi•
xidmәtin idarә edilmәsi

xalis mәhsul vә rentabellik
son mәhsul vә mәnfәәt
son vә xalis mәhsul
son vә aralıq mәhsul•
xalis gәlir vә mәnfәәt

mәhsulun istehlak dәyәri
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427. ASKnin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәnmәsi texnikitexnoloji, tәşkilati iqtisadi amillәrlә yanaşı aşağıdakı hansı amildәn asılıdır?

428. ASKda infrastrukturu nәdәn ibarәtdir?

429. ASKda sәmәrәlilik nәdir?

430. Mәhsul istehsalının iqtisadi sәmәrәliyi istehsal xәrci, maya dәyәri, keyfiyyәti ilә yanaşı nәdәn asılıdır?

431. ASK da aralıq mәhsul nәdir?

әmtәәlik mәhsulun sәviyyәsi
istehsalın dinamik artımı
ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrqi•
mәhsulun keyfiyyәti

kadr hazırlığı
mexaniklәşmәnin genişlәnmәsi
torpaqların artırılması
kompleksin elmi әsaslarla idarә edilmәsi•
mәdәni mәişәtin yaxşılaşması

İstehsalın stimullaşdırılmasından
Mәhsulun xәrcinin azaldılmasından
İstehsalın inkişaf etdirilmәsindәn
İstehsal vә sosial xarakterli xidmәtlәrdәn•
Әmәyin tәşkilindәn

fondlarla tәminatın yaxşılaşması
rentabelliliyin dinamikası
әldә edilәn gәlirin çoxalması
alınan nәticә ilә onu törәdәn sәbәbin nisbәti•
istehsal xәrcinin azalması

emaldan
suvarmadan
әmәk sәrfindәn
qiymәtdәn•
becәrmәdәn
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432. Torpaqların erroziyaya uğramasında hansı erroziyanın xüsusi çәkisi böyükdür?

433. Torpaqdan istifadә zamanı texnoloji rejimin pozulması nәyә sәbәb olur?

434. ASKda torpaq sahәsi, ona yönәldilәn әsaslı vәsait, sәrf olunan әmәk arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr nәyi xarakterizә edir?

435. Xammalın vaxtında vә keyfiyyәtli satışına ciddi müsbәt tәsir göstәrәn amil nәdir?

ümumi mәhsulun zay olan hissәsidir
ümumi mәhsulun emal olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
ümumi mәhsulun istehlaka sәrf olunan hissәsidir•
ümumi mәhsulun tәdarük olunan hissәsidir

yalnız külәk
әmәyin tәşkili
mexaniklәşmә
su vә külәk•
yalnız suvarma

ekoloji tarazlığın bәrpasına
gәlirlәrin çoxalmasına
istehsalın artmasına
ekoloji tarazlığın pozulmasına•
maya dәyәrinin ucuzlaşmasına

maya dәyәrini
istehsalın istiqamәtini
istehsalın strukturunu
istehsalın intensivlәşmәsini•
istehsal xәrcini

sifarişlәrin icra olunmaması
sifarişin vaxtında verilmәmәsi
müqavilәnin düzgün tәrtib edilmәmәsi
sifarişә dair müqavilәyә әmәl olunması•
sifarişin gec tәrtib olunması
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436. Bitkiçilik sahә müәssisәlәrinin realizә edilmiş mәhsulunun rentabellik sәviyyәsi hansı iki әsas amildәn asılıdır:

437. Aqrar Sәnaye Kompleksi dedikdә:

438. Aqrar Sәnaye Kompleksinin әsas vәzifәsi:

439. ASKnin tәrkibindә aparıcı rol:

440. Ölkәdә adambaşına:

satılmış mәhsulun maya dәyәri, satışın ümumi hәcmi
satılmış mәhsulun topdansatış qiymәtlәri, satışın maya dәyәri
satılmış mәhsulun maya dәyәri, satışın maya dәyәri
satılmış mәhsulun maya dәyәri, satışın orta qiymәti•
satılmış mәhsulun pәrakәndәsatış qiymәtlәri, satışın maya dәyәri

hasilat vә emal sәnaye müәssisәlәrinin birliyi nәzәrdә tutulur.
birbiri ilә әlaqәdә olmayan kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye müәssisәlәrinin birliyi nәzәrdә tutulur
birbiri ilә әlaqәdar olan sәnaye müәssisәlәrinin birliyi nәzәrdә tutulur
birbiri ilә әlaqәdar olan kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye müәssisәlәrinin birliyi nәzәrdә tutulur•
birbiri ilә әlaqәdar olan kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin birliyi nәzәrdә tutulur

әhalini texnika ilә vә tekstil mәhsulları ilә, müxtәlif tikinti materialları ilә tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
әhalini texnika ilә vә tekstil mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәkdir
әhalini texnika ilә vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәkdir
әhalinin әrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәkdir•
mineral tikinti xammalının hasilatı, daş hörgü materiallarının istehsalı vә müxtәlif tikinti qurğularının hazırlanmasından ibarәtdir

maşınqayırma sәnayesinә mәxsusdur.
emal sәnayesinә mәxsusdur
hasilat sәnayesinә mәxsusdur
kәnd tәsәrrüfatına mәxsusdur•
hasilat vә emal sәnayesinә mәxsusdur

0,5 hektar torpaq sahәsi düşür
0,6 hektar torpaq sahәsi düşür
1 hektar torpaq sahәsi düşür
0,2 hektar torpaq sahәsi düşür•
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441. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun neçә faizini bitkiçilik mәhsulları tәşkil edir?

442. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun neçә faizini heyvandarlıq mәhsulları tәşkil edir?

443. Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı hansı iki böyük sahәdәn ibarәtdir?

444. Tәrәvәzçilik üzrә:

445. Faraş (tezyetişәn) tәrәvәzçilik üzrә ixtisaslaşıb:

•
1,2 hektar torpaq sahәsi düşür

41 %ni
81 %ni
71 %ni
61%ni•
91 %ni

59 %ni
19 %ni
29 %ni
39 %ni•
49 %ni

taxıl vә әkinçilik
әkinçilik vә bitkiçilik
bitkiçilik vә heyvandarlıq
әkinçilik vә heyvandarlıq•
әkinçilik vә bitkiçilik

Xaçmaz, Lәnkәran, qismәn isә Aran vә Abşeron rayonları ixtisaslaşıb•
Azәrbaycanın işğal olunmuş rayonları ixtisaslaşıb
Azәrbaycanın cәnub rayonları ixtisaslaşıb
Azәrbaycanın Aran, Abşeron vә Lәnkәran rayonları ixtisaslaşıb
Azәrbaycanın Babәk, Culfa, Zәngilan vә Ordubad rayonları ixtisaslaşıb

Aran zonası
Şamaxı zonası
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446. Bostançılıq Azәrbaycanın hansı zonalarında daha yaxşı inkişaf etmişdir?

447. Heyvandarlıq Azәrbaycanın:

448. Maldarlıq  Azәrbaycanda istehsal olunan heyvandarlıq mәhsulunun ümumi dәyәrinin:

449. Әn iri quşçuluq komplekslәri respublikanın:

450. Ölkә tәssәrüfatının tam ixtisaslaşmış sahәlәri hansılardır?

Xaçmaz zonası
Lәnkәran zonası•
Şirvan zonası

H.Tağıyev, Siyәzәn, Şabran
Xızı, Şamaxı, Quba
Babәk, Culfa, Zәngilan vә Ordubad
Aran, Abşeron vә Lәnkәran zonalarında•
Qusar, Quba, Şamaxı

dağlıq yerlәrindә xüsusilә Dağlıq Qarabağ vә xәzәr sahil boyu yerlәşıәn rayonlarda daha yaxşı inkişaf etmişdir.
dağlıq yerlәrindә xüsusilә aran Şirvan vә Zәngәzur iqtisadi rayonlarında daha yaxşı inkişaf etmişdir.
aran yerlәrindә xüsusilә aran Şirvan vә QubaQusar iqtisadi rayonlarında daha yaxşı inkişaf etmişdir.
dağlıq yerlәrindә xüsusilә Dağlıq Şirvan vә KәlbәcәrLaçın iqtisadi rayonlarında daha yaxşı inkişaf etmişdir.•
aran yerlәrindә xüsusilә Talış dağları vә Şirvan iqtisadi rayonlarında daha yaxşı inkişaf etmişdir.

bir hissәsini, әt istehsalının 75%ni verir.
yarıdan çoxunu, әt istehsalının 15%ni verir.
yarıdan çoxunu, әt istehsalının 25%ni verir.
yarıdan çoxunu, әt istehsalının 45%ni verir.•
yarısını, әt istehsalının 85%ni verir.

Sumqayıt, Qusar vә Naxçıvan kimi inkişaf etmiş şәhәrlәrdә yerlәşib.
Sumqayıt, Gәncә vә Şahbuz kimi iri şәhәrlәrdә yerlәşib.
Sumqayıt, Gәncә vә Naxçıvan kimi iri şәhәrlәrdә yerlәşib.
Bakı, Gәncә vә Naxçıvan kimi iri şәhәrlәrdә yerlәşib.•
Sumqayıt, Gәncә vә Ağdam kimi iri şәhәrlәrdә yerlәşib.
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451. Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri arasında daha çox xüsusi çәkiyә malik olan mәhsul istehsalı:

452. Azәrbaycanın hansı bölgәlәrindә çәltikçilik (düyü) inkişaf edib?

453. Baxçaçılıq:

454. Tütün iqtisadi әhәmiyyәtinә görә Azәrbaycanın:

ipәkçilik, pambıqçılıq, meyvәçilik, üzümçülük, tәrәvәzçilik, tütünçülükdür.
baramaçılıq, arıçılıq, çәltikçilik vә sairәdir.
baramaçılıq, arıçılıq, çәltikçilik vә tәrәvәzçilik, tütünçülükdür.
pambıqçılıq, meyvәçilik, üzümçülük, tәrәvәzçilik, tütünçülükdür.•
pambıqçılıq, meyvәçilik, üzümçülük, tәrәvәzçilik, tkәtnaçılıq vә tütünçülükdür.

nar
üzüm
tütün
taxıl•
alma

AğdamXankәndi
SiyәzәnŞabran
QubaQusar
Lәnkәran vә ŞәkiZaqatala•
MasallıCәlilabad

xüsusilә dә Kәngәrlidә, Astarada vә üzümçülük dә ixtisaslaşmanın әsas sahәlәrindәndir.
xüsusilә dә Cәbrayılda, Qazaxda vә üzümçülük dә ixtisaslaşmanın әsas sahәlәrindәndir.
xüsusilә dә Xankәndindә, Qusarda vә üzümçülük dә ixtisaslaşmanın әsas sahәlәrindәndir.
xüsusilә dә Naxçıvanda, Qusarda vә üzümçülük dә ixtisaslaşmanın әsas sahәlәrindәndir.•
xüsusilә dә Kürdәmirdә, Göyçayda vә üzümçülük dә ixtisaslaşmanın әsas sahәlәrindәndir.

әn mәhsuldar texniki bitkisi sayılır.
üçüncü texniki bitkisi sayılır.
birinci texniki bitkisi sayılır.
ikinci texniki bitkisi sayılır.•
beşinci texniki bitkisi sayılır.
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455. Azәrbaycanda tumlu meyvәlәr üzrә iştisaslaşmışdır:

456. Çәyirdәkli (әrik, şaftalı) meyvәlәr üzrә ixtisaslaşmışdır:

457. ASKda xalis mәhsulun әldә edilmәsinin yeganә mәnbәyi hansı sahәdir?

458. “Әrzaq tәhlükәsizliyi” dedikdә:

459. Müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә әhalinin әsas qida mәhsullarına olan tәlәbatının fasilәsiz, uzunmüddәtli vә dayanıqlı
şәkildә ödәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi:

Abşeron yarımadası
Naxçıvan MR
ZaqatalaŞәki
QubaXaçmaz•
Masallı, Lәnkәran

Sumqayıt
Abşeron yarımadası
Lәnkәran
Naxçıvan MR•
Ağdam

satış
saxlama
tәdarük
emal
kәnd tәsәrrüfatı•

müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә әhalinin vә qida sәnyesinin xammal vә materiallara olan tәlәbatının fasilәsiz, uzunmüddәtli vә dayanıqlı
şәkildә ödәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulur
müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә әhalinin bәzi qida mәhsullarına olan tәlәbatının fasilәsiz, uzunmüddәtli vә dayanıqlı şәkildә ödәnilmәsini
tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulur
müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә әhalinin әsas qida mәhsullarına olan tәlәbatının qismәn ödәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә
tutulur
müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә әhalinin әsas qida mәhsullarına olan tәlәbatının fasilәsiz, uzunmüddәtli vә dayanıqlı şәkildә ödәnilmәsini
tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulur

•
müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә sәnayenin müvafiq mәhsullara olan tәlәbatının fasilәsiz, uzunmüddәtli vә dayanıqlı şәkildә ödәnilmәsini
tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulur
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460. Әrzaq tәhlükәsizliyi:

461. Aqrar Sәnaye Kompleksi dedikdә nә başa düşülür:

462. Müasir dövrdә Aqrar Sәnaye Kompleksinin әsas vәzifәsi:

463. Әhalini әrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәk:

milli iqtisadisosial tәhlükәsizlik adlanır
әrzaq tәhlükәsizliyi adlınır•
enerji tәhlükәsizliyi adlanır
sәnaye tәhlükәsizliyi adlanır
milli iqtisadi tәhlükәsizlik adlanır

texnika çatışmazlığı tәhlükәsi ilә bağlıdır
kadr çatışmazlığı tәhlükәsi ilә bağlıdır
maliyyә çatışmazlığı tәhlükәsi ilә bağlıdır
әrzaq çatışmazlığı tәhlükәsi ilә bağlıdır•
sahә müәssisәlәrinin istegsal güclәri ilә ilә bağlıdır

birbiri ilә әlaqәdar olan kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin birliyi
birbiri ilә әlaqәdar olan sәnaye müәssisәlәrinin birliyi
müәyyәn edilmiş keyfiyyәt standartları çәrçivәsindә әhalinin әsas qida mәhsullarına olan tәlәbatının qismәn ödәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi
birbiri ilә әlaqәdar olan kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye müәssisәlәrinin birliyi•
birbiri ilә әlaqәdar olan kәnd fermer tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin birliyi

әhalinin metallurgiya mәhsulları vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәk
әhalini qeyriәrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәk
әhalini әrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni yarımfabrikatla tәchiz etmәk
әhalini әrzaq vә yeyinti mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәk•
әhalinin qeyriәrzaq vә yüngül mәhsulları ilә, heyvandarlığı yemlә, sәnayeni xammalla tәchiz etmәk

yüngül vә yeyinti sәnayelәrin әsas vәzifәsidir
yüngül sәnayenin әsas vәzifәsidir
kәnd tәsәrrüfatının әsas vәzifәsi deyil
Aqrar Sәnaye Kompleksinin әsas vәzifәsidir•
yeyinti sәnayenin әsas vәzifәsidir
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464. Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı hansı iki iri sahәyә bölünür?

465. Azәrbaycanda baramaçılıq:

466.Pambıq:

467.ASKda әmәk mәhsuldarlığı dedikdә:

468.Tәsәrrüfat ilinin ortasında әmәk mәhsuldarlığını hesablamaq istifadә olunan göstәricilәr:

әkinçilik, tәrәvәzçilik vә maldarlıq
әkinçilik vә biçimçilik
qoyunşuluq vә maldarlıq
әkinçilik vә heyvandarlıq•
bitkiçilik vә tәrәvәzşilik

Quba, QusarZaqatala, KürAraz, Yuxarı Qarabağ vә Naxçıvanın düzәn vә dağәtәyi zonalarında inkişaf edib
ŞәkiŞamaxı, KürArazSamux, Qarabağ vә Naxçıvanın Sәdәrәk rayonunda inkişaf edib
ŞәkiŞamaxı, KürArazSamux, Yuxarı Qarabağ vә Naxçıvanın düzәn vә dağәtәyi zonalarında inkişaf edib
 ŞәkiZaqatala, KürAraz, Yuxarı Qarabağ vә Naxçıvanın düzәn vә dağәtәyi zonalarında inkişaf edib•
ŞәkiZaqatala, KürAraz, Cәnub rayonları, Yuxarı Qarabağ vә Naxçıvanın düzәn vә dağәtәyi zonalarında inkişaf edib

Azәrbaycanın әn çox gәlir gәtirәn, strateji bitkisi olub, hәm yüngül, hәm dә kimya sәnayesi üçün xammaldır
Azәrbaycanın әn çox gәlir gәtirәn, strateji bitkisi olub, hәm kimya, hәm dә yeyinti sәnayesi üçün xammaldır
Azәrbaycanın әn çox gәlir gәtirәn, strateji bitkisi olub, hәm kәnd tәsәrrüfatı, hәm dә yeyinti sәnayesi üçün xammaldır
Azәrbaycanın әn çox gәlir gәtirәn, strateji bitkisi olub, hәm yüngül, hәm dә yeyinti sәnayesi üçün xammaldırüçün xammaldır•
Azәrbaycanın әn çox gәlir gәtirәn, strateji bitkisi olub, hәm ASK, hәm dә yeyinti sәnayesi üçün xammaldır

konkret vaxt әrzindә sahә işçilәri tәrәfindәn istehsal olunan vә anbarlaşdırılan mәhsulun maya dәyәri başa düşülür
konkret vaxt әrzindә insan әmәyinin yaratdığı maddi nemәtlәrin (ASK mәhsulunun) keyfiyyәti başa düşülür
müәyyәn vaxt әrzindә insan әmәyinin yaratdığı maddi nemәtlәrin maya dәyәri başa düşülür
konkret vaxt әrzindә insan әmәyinin yaratdığı maddi nemәtlәr başa düşülür•
konkret vaxt әrzindә sahә işçilәri tәrәfindәn istehsal olunan vә reallaşdırılan mәhsulun gәtirdiyi sәmәrә başa düşülür

1 qrup işçilәr tәrәfindәn becәrilәn torpaq sahәsi, hәr hektar sahәnin becәrilmәsinә sәrf olunan iş vaxtı, hәr nәfәr sağıcıya tәhkim edilmiş inәklәrin sayı vә s.
1 nәfәr işçi tәrәfindәn becәrilәn torpaq sahәsi, hәr hektar sahәnin becәrilmәsinә sәrf olunan canlı vә cansız әmәk, hәr nәfәr sağıcıya tәhkim edilmiş inәklәrin sayı vә
s.
1 nәfәr işçi tәrәfindәn becәrilәn heyvanların sayı, hәr hektar sahәnin becәrilmәsinә sәrf olunan iş vaxtı, hәr nәfәr sağıcıya tәhkim edilmiş inәklәrin sayı vә s.

•
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469.Azәrbaycanda aqrar sәnaye inteqrasiyasının obyektiv әsasını:

470.ASK funksional strukturu dedikdә nә başa düşülür?

471. Azәrbaycanda sahәlәarası әlaqәlәrin texnoloji tәminatı:

472.Azәrbaycanda sahәlәarası әlaqәlәrin tәşkilati tәminatı:

1 nәfәr işçi tәrәfindәn becәrilәn torpaq sahәsi, hәr hektar sahәnin becәrilmәsinә sәrf olunan iş vaxtı, hәr nәfәr sağıcıya tәhkim edilmiş inәklәrin sayı vә s.•
müәssisә kollektivi tәrәfindәn becәrilәn torpaq sahәsi, hәr hektar sahәnin becәrilmәsinә sәrf olunan iş vaxtı, hәr nәfәr sağıcıya tәhkim edilmiş inәklәrin sayı vә s.

ölkәdә tәdarük olunan ASK mәhsullarına yerli tәlәbatın olmaması vә xarici bazarlara çıxış tәşkil edir
ölkәdә sahә mәhsullarına tәlәbatın durmadan artması tәşkil edir
ixtisassız işçi qüvvәsinin bolluğu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişafı, kәnd tәsәrrüfatı iqtisadiyyatının digәr sahәlәri ilә genişlәnәn qarşılıqlı әlaqәsi tәşkil edir
mәhsuldar qüvvәlәrin yüksәk sәviyyәsi, ictimai әmәk bölgüsünün inkişafı, kәnd tәsәrrüfatı iqtisadiyyatının digәr sahәlәri ilә genişlәnәn qarşılıqlı әlaqәsi tәşkil
edir

•
әrzaq mәhsullarına tәlәbatın ödәnilmәsi üzrә xarici bazarlardan asılılığının olması tәşkil edir

istehsal texnoloji parametrlәr üzrә yerinә yetirilәn proseslәr arasındakı kimi asılılq
mәhsuldar qüvvәlәrin yüksәk sәviyyәsi, ictimai әmәk bölgüsünün inkişafı, kәnd tәsәrrüfatı iqtisadiyyatının digәr sahәlәri ilә genişlәnәn qarşılıqlı әlaqәsi
ixtisassız işçi qüvvәsinin bolluğu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişafı, kәnd tәsәrrüfatı iqtisadiyyatının digәr sahәlәri ilә genişlәnәn qarşılıqlı әlaqәsi
istehsal texnoloji parametrlәr üzrә yerinә yetirilәn funksiyalar arasındakı kimi münasibәtlәrin tәsnifatı•
1 qrup işçilәr tәrәfindәn becәrilәn torpaq sahәsi, hәr hektar sahәnin becәrilmәsinә sәrf olunan iş vaxtı

qarşılıqlı әlaqәlәrә girәn sahәlәrin tәşәbbüs vә tәsәrrüfat müstәqilliyinin artmasını, madditexniki tәhcizat, istehsal xidmәtlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
üzrә olan müqavilә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
inteqrasiya olunan sahәlәrin arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid idarәetmә obyekti kimi ayrılmasıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan istehsal vasitәlәri istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalı istehsalı, onların emalı vә istehlakçılara
çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır

•
xalq tәsәrrüfatının eyni funksional mәqsәdli müxtәlif sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin
tәmin edilmәsidir

ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid idarәetmә obyekti kimi ayrılmasıdır•
xalq tәsәrrüfatının eyni funksional mәqsәdli müxtәlif sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin
tәmin edilmәsidir
inteqrasiya olunan sahәlәrin arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan istehsal vasitәlәri istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalı istehsalı, onların emalı vә istehlakçılara
çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır
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473.Azәrbaycanda sahәlәarası әlaqәlәrin iqtisadi tәminatı:

474.Azәrbaycanda sahәlәarası әlaqәlәrin sosial tәminatı:

475.Azәrbaycanda sahәlәarası әlaqәlәrin hüquqi tәminatı:

476. Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin tәtbiqi yüngül sәnaye müәssisәlәrindә nәyә imkan verir vә nәyi tәmin edir:

qarşılıqlı әlaqәlәrә girәn sahәlәrin tәşәbbüs vә tәsәrrüfat müstәqilliyinin artmasını, madditexniki tәhcizat, istehsal xidmәtlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
üzrә olan müqavilә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

qarşılıqlı әlaqәlәrә girәn sahәlәrin tәşәbbüs vә tәsәrrüfat müstәqilliyinin artmasını, madditexniki tәhcizat, istehsal xidmәtlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
üzrә olan müqavilә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid idarәetmә obyekti kimi ayrılmasıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan istehsal vasitәlәri istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalı istehsalı, onların emalı vә istehlakçılara
çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır
inteqrasiya olunan sahәlәrin arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir•
xalq tәsәrrüfatının eyni funksional mәqsәdli müxtәlif sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin
tәmin edilmәsidir

qarşılıqlı әlaqәlәrә girәn sahәlәrin tәşәbbüs vә tәsәrrüfat müstәqilliyinin artmasını, madditexniki tәhcizat, istehsal xidmәtlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
üzrә olan müqavilә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid idarәetmә obyekti kimi ayrılmasıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan istehsal vasitәlәri istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalı istehsalı, onların emalı vә istehlakçılara
çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır
xalq tәsәrrüfatının eyni funksional mәqsәdli müxtәlif sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin
tәmin edilmәsidir

•
inteqrasiya olunan sahәlәrin arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir

xalq tәsәrrüfatının eyni funksional mәqsәdli müxtәlif sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraitinin yaxşılaşdırılması yolu ilә sosial әdalәt prinsipinin
tәmin edilmәsidir
ASKnın inteqrasiya olunan әksәr sahәlәrinin xalq tәsәrrüfatında vahid idarәetmә obyekti kimi ayrılmasıdır
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı üçün tәlәb olunan istehsal vasitәlәri istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xammalı istehsalı, onların emalı vә istehlakçılara
çatdırılması kimi labüd texnoloji mәrhәlәlәrin birbirinә uyğunlaşdırılmasıdır
qarşılıqlı әlaqәlәrә girәn sahәlәrin tәşәbbüs vә tәsәrrüfat müstәqilliyinin artmasını, madditexniki tәhcizat, istehsal xidmәtlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
üzrә olan müqavilә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

•
inteqrasiya olunan sahәlәrin arasındakı iqtisadi münasibәtlәr ilә xarakterizә edilir

yüngül sәnayenin ayrıayrı yarımsahәlәrindә mövsümük amilinin tәsirinin yumşaldılması, mәhsulun çeşidi azaldılması vә keyfiyyәtinin zәiflәmәsinә.
iş şәraitinin mürәkkәblәşmәsinә vә fondveriminin azalmasına
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477. Sәnayenin inkişaf etdirilmәsi işindә:

478. Yüngül sәnayedә idarәetmә:

479. Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

480. Yüngül sәnayenin istehsal proqramının göstәricilәr siseminә aiddir:

istehsalın miqyasının vә artım pempinin zәiflәmәsinә, bәzәn müәssisәlәrin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin dayandırılmasına
mәhsulun rәqabәtqabliyyәtliliyinin artmasına, әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına, sosial mәsәlәlәrin hәllinin asanlaşmasına vә s.•
sosial mәsәlәlәrin hәllinin asanlaşmasına vә әmәk mәhsuldarlığının a sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә

texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
dövlәtin beynәlxalq iqtisadi siyasәtini
kәmiyyәt göstәricilәrinin keyfiyyәt göstәricilәrindәn üstün tutulması
sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinin vә cәmiyyәt üzvlәrinin sosial rifahının yüksәldilmәsindә rol oynayan sahәlәrin•
idxal vә ixracat arasındakı nisbәti

hәr bir bölmәnin rәhbәrlәri tәrәfindәn ayrıayrılqda qәrarların qәbul edilmәsi vә icrası üçün müvafik tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi ilә sәciyyәlәnir
buraxılan mәhsulu hәcmini artırılması, әmәk mәhsuldarlığını yüksәlmәsi, mәhsulun mayadәyәrinin aşağı salınması, istehsalın rentabelliyinin tәmin olunması üzrә
tәdbirlәr sistemidir
istehlakçıların arzularını tәmin edәcәk mәhsullar istehsal etmәk vә xidmәtlәr göstәmәkdir
müәssisәnin öz mәqsәdinә çatması üçün insan vә digәr resurslara nәzarәt etmәk vә sәmәrәliliyin artması üçün planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәtetmә kimi
funksiyaları özündә birlәşdirir

•
müәssisәnin öz mәqsәdinә çatması üçün işçi qüvvәlәrin istismarı әsasında mәqsәdyönlü tәdbirlәrin hәyata keçirilımәsi

uçot, nәzarәt, maliyyәlәşdirmә vә tәnzimlәmә
uçot, nәzarәt vә maliyyәlәşdirmә
planlaşdırma, proqnozlaşdırma vә istehsalın tәşkili
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәşkiletmә, tәhlil, tәnzimlәmә, uçot, nәzarәt•
tәşkiletmә, istehsal, maddityexniki tәchizat vә satış

әmtәәlik mәhsulun hәcmi, ümumi gәlir, әmәk haqqı fondu, sәnayeistehsal heyәtinin tәrkibi vә sayı vә s.
rәqiblәrin orta illik mal dövriyyәsi, әmәk haqqı fondu, sәnayeistehsal heyәtinin tәrkibi vә sayı vә s.
bazar payı, rәqib sahә vә müәssisәlәrin istehsal gücü
ümumi gәlir, әmtәәlik mәhsulun hәcmi, realizә edilmiş mәhsul, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, rentabellik vә s.•
sahәnin istehsal gücü, istehsal gücünün artırılması imkanları, sahә mәhsullarına sifarişlәrin hәcmi vә s.
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481. Yüngül sәnaye müüәssisәlәrindә idarәetmә prosesinin mәrhәlәlәri hansı ardıcıllıqla müәyyәn edilmişdir?

482. Yüngül sәnayedә idarәetmәnin hansı metodlarından istifadә olunur?

483. Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә idarәetmәnin funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

484. Sahәvi tәmәrküzlәşdirmәni xarakterizә edir:

485. İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edilmәsindә aşağıda verilәn hansı qrup göstәricilәrdәn istifadә istifadә edilmir?

tәşkletmә, stimullaşdırma, nәzarәt.
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә, koordinasiya
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә
planlaşdırma, planların reallaşdırılması vә nәzarәt•
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә

iqtisadi; texnoloji, operativ vә operativ
inzibati, psixolojı, tәşkilatı, tәşkilati, iqtisadi
inzibatı, tәşkilati, iqtisadi, sosialpsixoloji, madditexniki, tәşkilati, iqtisadi
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji•
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji

tәşkiletmә, inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, sosialpsixoloji;
planlaşdırma, istehsal, mübadilә, istehlak, xәtti, tәhlil vә tәnzimlәmә
tәşkiletmә, planlaşdırma, uçot vә nәzarәt, tәhlil vә tәnzimlәmә•
idarәetmәdә әmәk bölgüsü, tәkbaşınaçılıq, korporativ әhvalruhiyyәsi;

sahә müәssisәlәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi
sahә müәssisәlәrindә istifadә olunan maşın vә avadanlıqlar
sahәdә buraxılan mәhsulların ümumi hәcmi vә çeşidi
ayrıayrı müәssisәlәr tәrәfindәn buraxılan mәhsulların sahәnin ümumi mәhsul istehsalında miqdarı vә xüsusi çәkisi•
müәssisәlәrin ölçüsü vә istehsal gücü

sahәvi ixtisaslama göstәricilәri, ayrıayrı sahәlәr üçün xüsusi göstәricilәr
fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstәricilәri, ayrıayrı sahәlәr üçün xüsusi göstәricilәr
sahәvi ixtisaslama göstәricilәri, fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstәricilәri
sahәvi ixtisaslama göstәricilәri, fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstәricilәri, ayrıayrı sahәlәr üçün xüsusi göstәricilәr

•



485

486

487

488

489

486. Sahәvi ixtisaslaşmanı xarekterizә edәn göstәricilәrdәn biri:

487. Tәmәrküzlәşmәnin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk üçün istifadә edilәn göstәricilәr:

488. İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

489. İxtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

490. Kooperativlәşdirmәnin formalarına aid deyildir:

sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların maya dәyәri, topdan satış qiymәti, mәnffәt vә rentabellik sәviyyәsi•

optimallıq әmsalı
istifadә olunan xammalın növü vә sayı
sahә müәssisәslәrinin istehsal etdiklәri mhsulların çeşedi
sahә ixtisaslaşma әmsalı•
istehsal olunan mәhsul vahidininә kapital qoyuluşunun azaldılması

bir müәssisәnin orta enerji gücü, sәnayedә çalışan işçilәrin ümumi sayında iri müәssisәlәrin payı
bütün sәnayenin buraxdığı ümumi mәhsulda iri müәssisәlәrin mәhsullarının payı
müәssisәnin buraxılan mәhsulun illik hәcmi ilә müәyyәn olunan optimal ölçüsü
mәhsul istehsalının hәcmi, sәnayeistehsal heyәtinin orta illik sayı, istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri, vә s.•
bir müәssisәnin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri, sahә müәssisәlәrinin istehsal gücü

müәyyәn mәhsul növünün hazırlanması ilә mәşğul olan müәssisә vә sexlәrin sayı
ümumi mәhsul buraxılışında kiçik müәssisәlәrin mәhsullarının payı
bir müәssisәnin orta ölçüsü
sahәnin vә müәssisәnin ümumi mәhsul buraxılışında әsas (profil) mәhsulun xüsusi çәkisi•
müәssisәnin orta enerji gücü

mәhsul buraxılışının hәcmi
mәhsul vahidinә sәrf edilәn nәqliyyat xәrclәri
vahid mәhsulun maya dәyәri
mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçılara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, әsaslı vәsait qoyuluşuna qәnaәt vә onların ödәmә
müddәti vә s.

•
mәhsulun istehsalı vәdaşınmasına çәkilәn xәrclәr

hissәlәr üzrә kooperativlәşdrmә
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491. Kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi xarakterizә edir:

492. Kombinәlәşmә hansı sahәlәrdә daha geniş inkişaf etdirilmişdir?

493. Sәnaye qeyri neft sahәlәrindә müәssisәnin optimal ölçüsü:

494. İri müәssisәlәrin xüsusi çәkisi necә müәyyәn edilir?

495. Yüngül sәnayedә әsas fondların quruluşu:

texnoloji mәrhәlәlәr üzrә kooperativlәşdirmә
aqreqat üzrә kooperativlәşdrmә
dәzgah üzrә kooperativlәşdirmә•
sahәdaxili kooperativlәşdirmә

baş müәssisә ilә kooperasiya edilmiş müәssisәlәrin sayı
mәhsulun әmәktutumluluğu
sahәnin müәssisәlәrinin mәhsullarının çeşidindә qrupların sayı, növü, markası vә texnoloji eynicinsliyi
ümumi mәhsulun hәcmindә kooperasiya yolu ilә kәnardan alınan yarımfabrikatların vә dәstlәşdirici mәmulatların xüsusi çәkisi•
ümumi mәhsulun hәcmindә kooperasiya yolu ilә kәnara göndәrilәn yarımfabrikatların vә dәstlәşdirici mәmulatların xüsusi çәkisi

neftemalı sәnayesidә
maşınqayırmada
hәrbi sәnayendә
yüngül sәnaye, metallurgiya, kimya, ağac emalı•
elektroenergetikada

fondsilahlılığı vә fondveriminin daha aşağı sәviyyәsi әldә olunan ölçü.
daha çöx mәcmu mәsrәflәrәlә müşayәt olunan ölçü
istehsalın ziyansız hәyuata keçirilmәsini tәmin edәn ölçü
istehsalın daha az mәcmu mәsrәflәrlә әldә edilmәsini tәmin edәn ölçü•
müәssisәnin daha az mәcmu mәsrәflәrini vә zәif gәlirliliyini tәmin edәn ölçü

koperasiyalaşmış tәchizatın hәcminin ixtisaslaşdırılmış avadanlığın xüsusi çәkisinә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
ixtisaslaşmış müәssisәlәrin xüsusi çәkisinin iri müәssisәlәrin istehsal hәcminә nisbәti kimi
istehsalın ümumi hәcminin iri müәssisәlәrin istehsal hәcminә nisbәti kimi
iri müәssisәlәrin istehsal hәcminin istehsalın ümumi hәcminә nisbәti kimi•
ixtisaslaşmış müәssisәlәrin xüsusi çәkisinin yüngül sәnayedә istehsal olunan mәhsul növlәrinin sayına nisbәti kimi
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496. Yüngül sәnayenin istehsal fondları:

497. Yüngül sәnayenin istehsal әsas fondları:

498. Yüngül sәnaye istehsal әsas fondlarının quruluşu:

499. Sahә müәssisәlәrindә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

әsas istehsal vәsaitlәrinin dәyәri
әsas fondların tәrkibindә passiv әsas fondlıarın xüsusi çәkisi
әsas fondların tәrkibindә aktiv әsas fondlıarın xüsusi çәkisi
ayrıayrı elementlәrin faizlә ifadәdә әsas fondların ümumi dәyәrinә nisbәti•
dәyәri 500 AZNdәn yuxarı, istismar müdәti bir ildәn çox olan istehsaltexniki tәıyinatlı alәtlәr vә tәrtibatların mәcmusu

әsas istehsal vә qeyri әsas istehsal fondlatrının cәmindәn ibarәtdir.
tәdavül vә әsas fondların cәmindәn
dövriyyә vә tәdavül fondlarının cәmindәn
әsas vә dövriyyә fondlarının cәmindәn•
әmәk predmetlәri vә әmәk resurslarının cәmindәn

müәssisәnin anbarında olan xammal vә kәnardan alınan yarımfabrikatların mәcmusundan ibarәtdir.
dәyәri 500 AZNdәn aşağı, istismar müdәti bir ildәn az olan istehsaltexniki tәıyinatlı alәtlәr vә tәrtibatların mәcmusundan ibarәtdir.
istehsal prosesindә iştirak edәrәk istehsalın hәr mәrhәlәsindә öz dәyәrini bütövlükdә hazır mәhsul üzәrinә köçürәn istehsal vasitәlәrdir
istehsal proseslәrindә dәfәlәrlә tәkrar iştirak edәrәk, hәmin proseslәrdә öz dәyәrini hazırlanan mәhsul üzәrinә hissәhissә köçürәn vә natural formasını dәyişmәyәn
pul formasında ifadә olunan istehsal vasitәlәridir

•
müәssisәlәrin anbarlarında olan hazır mәhsullar, yola salınmış lakin haqqı ödәnilmәmiş әmtәәlәr, özünün istehsalı olan yarımfabrikatların mәcmusundan ibarәtdir.

әsas fondların dәyәrinin istehsal gücündә xüsusi çәkisi
ünsürlәrdәn hәr birinin ümumi dәyәrdәki xüsusi çәkisi kimi hesablanır•
texnoloji avadanlıqların dәyәrinin binaların dәyәrinә nisbәti
binaların dәyәrinin istehsal avadanlıqlarının dәyәrinә nisbәti
aktiv hissәlәrin dәyәrlәrinin passiv hissә dәyәrlәrinә nisbәti

istehsalın inkişafı fondundan.
tәmir fondundan•
ehtiyat fondundan
nizamnamә fondundan
amortizasiya fondundan
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500. Sahә müәssisәlәrindә avadanlıqların tәmiri nә vaxt hәyata keçirir?

501. Qeyd edilәn amillәrdәn hansı müәssisәnin әsas fondlarının strukturuna tәsir göstәrmir?

502. Әsas fondların lәğvolunma dәyәri:

503. Fondveriminin artırılması amillәrinә aid deyil:

504. Yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәtini әks etdirәn әmsal necә adlanır?

avadanlıqların yerlәşdirilmәsindә.
avadanlıq satıldıqda
avadanlıq yeni alınanda
avadanlıq fiziki köhnәlәndә•
avadanlıqların yerini dәyişdikdә

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

yeni istehsal şәraitindә әsas fondların tәkrar istehsal dәyәri
istehsal prosesi zamanı hәlә mәhsul üzәrinә keçirilmәdiyi dәyәrin hәcmi
onların istehsalı, әldә edilmәsi, daşınması, quraşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin mәcmusu
köhnәlmiş vә istismardan çıxarılmış istehsal әsas fondalrın reailizә dәyәrini nәzәrdә tutur.•
köhnәlmiş vә istismardan çıxarılmış istehsal әsas fondalrının әsaslı tәmiri ilә әlaqәdar xәrclәr

әl әmәyinin maşınlı әmәklә әvәz edilmәsi
vaxt vә istehsal gücündәn istifadәnin yaxşıladırılmsı
avadanlığın işinin növbәlilik әmsalının artırılmsı
müәssisәdә fondsilahlılığının sәviyyәsinin artırılması•
yeni tәtbiq edilmiş güclәrin mәnimsәnilmәsinin sürәtlәndirilmәsi

sıradan çıxma
illik
artma
tәzәlәnmә•
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505. Sәnaye iqtisadiyyatında hansı әsas qiymәt növlәrindәn istifadә olunur:

506. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

507. ”Müәssisәnin dövriyyә fondları” dedikdә:

508.Mәhsulun materialtutumu:

509.Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisi:

•
növbәlilik

mövsümi, tәdarük, istehlak qiymәtlәri, hәrrac, sәrbәst sәnayenin topdan vә pәrakәndә satış qiymәtlәri.
ixrac, mövsümi, tәdarük, istehlak qiymәti
hәrrac, sәrbәst, topdansatış, transfert, idxal
müәssisәnin topdansatış qiymәti, sәnayenin topdansatış qiymәti, mәhsulun pәrakәndә satış qiymәtlәri•
müqavilә, pәrakәndә, idaxal vә ixrac, sabit vә bazar qiymәtlәri, birdәfәlik, sәn ayenin topdan satış qiymәtlәri

istehsalda istifadә olunan dövriyyә fondlarının orta illik hәcminin tәdavül fondların orta illik hәcminә nisbәti kimi hesablanır.
faktiki realizә edilmiş mәhsulun hәcminin plnlaşdırılmış dövrdә kalendar günlәrin sayına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının müәssisәnin topdansatış qiymәtlәrlә satılmış mәhsulun ümumi dәyәrinә nisbәti kimi
müәssisәnin topdansatış qiymәtlәrlә satılmış mәhsulun ümumi dәyәrinin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi•
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik hәcminin, dәyәr ifadәsilә әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi

mәhsul istehsalı üçün lazım olan әmәk predmetlәri vә istehsal vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür.
istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edәrәk öz dәyәrini hissәhissә yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirәn istehsal vasitәlәri
әsas vә kömәkçi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, komplektlәşdirici mәmulatlar
әmәk prosesinә daxil olmaqla hәr bir istehsal tsiklindә tamamilә istehlak olunaraq, hәmin tsikldә öz dәyәrini bütünlüklә yaradılan mәhsulun üzәrinә köçürәn vә
natural formasını dәyişәn istehsal vasitәlәrinın bir hissәsi

•
tsiklindә dәfәlәrlә iştirak edәrәk öz dәyәrini hissәhissә yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirәn әmәk alәtlәri

mәhsul istehsalına sәrf olunan material norması
maşın vә aqreqatların xalis çәkisi
istehsalın texniki sәviyyәsi
mәhsul vahidinә sәrf olunan material resurslarını xarakterizә edir.•
mәmulatın hazırlanması üçün sәrf edilәn materialların ümumi çәkisi

istehsalda istifadә olunan dövriyyә fondlarının orta illik hәcminin tәdavül fondların orta illik hәcminә nisbәti kimi
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510.Dövriyyә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә göstәricilәrinә aiddir:

511.Sәnaye sahәlәrinin xammal bazasının genişlәnmәsi sıx әlaqәlidir:

512.Müәssisәdә istehsal ehtiyatlarının tam tәrkibi:

513.Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansı aiddir:

514.Ölkәmizdә mövcud olan vә müxtәlif sәnaye mәhsullarının hazırlanmasında bilavasitә istifadә olunan әmәk predmetlәrinin mәcmusu:

realizә edilmiş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәti kimi
mәhsul vahidinә sәrf olunan material resurslarını xarakterizә edir.
dövrdәki günlәrin sayının dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır•
vahid avadanlığın istehsal gücünün il әrzindә istehsal olunmuş ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi

dövretmәlәrin sayı, materialtutumu,
istehsalın rentabelliyi, dövriyyә vәsaitlәrinin rentabelliyi, materiallardan istifadә әmsalı, materialverimi
materialtutumu, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti, istehsalın rentabelliyi
dövretmә әmsalı, dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı, bir dövriyyәnin uzunluğu.•
dövriyyә vәsaitlәrinin rentabelliyi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti, dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә uzunluğu

әhalinin tәlәbatının artamsı ilә
yüngül sәnayenin fәaliyyәt sahәsinin genişlәnmәsi ilә
kәnd tәsәrrüfatının, hasilat, yüngül, kimya vә sәnayenin digәr sahәlәrinin inkişafı ilә•
dövlәtin apardığı sәrt siyasәt ilә.
yüngül sәnayenin istehsal infrastrukturunun inkişafı ilә

düzgün cavab yoxdur
cari, sığorta, nәqliyyat vә hazırlıq
cari, nәqliyyat vә hazırlıq
cari, hazırlıq, sığorta, mövsümi•
sığorta, mövsümi, nәqliyyat vә hazırlıq

hesablaşmalardakı vәsaitlәr, pul vәsaitlәri, yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar
bütün istehsal dövriyyә fondları
bütün istehsal ehtiyatları
istehsal dövriyyә fondları vә anbardakı hazır mәhsul•
müәssisәnin bütün dövriyyә vәsaitlәri
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515.Hasilat sәnayesinin xammalına әsasәn aid edirlәr:

516. Hasilat sәnayesinin xammalına aid edilmir:

517. Emal sәnayesinin mәhsuluna aid edilәn material:

518.Hazır mәhsulun tәrkibinә natural formada daxil olaraq onun maddi әsasını tәşkil edәn material:

pambıq
viskoz
yanacaqenerji
xammal•
yun

iplik
әlvan metal
sement
neft•
pambıq vә ipәk

çınqıl
kömür
filiz
iplik•
neft

neft.
un
sement
bütün cavablar düzgündür•
iplik

әsas vә kömәkçi material, xammal
xammal
kömәkçi material
әsas material•
kömәkçi material vә xammal
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519.Hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olmayan, lakin onun formalaşmasına kömәklik göstәrәn materiallar hansılardır?

520.Yüngül sәnayedә istifadә olunan enerji resurslarının mәcmusu:

521. Yüngül sәnayedә xammaldan sәmәrәli istifadәnin әsas istiqamәtlәrinә aid edilmir:

522.Ehtiyat normasıbu:

523.Azәrbaycan Respublikasında yüngül sәnaye üçün lazım olan xammal növlәri:

xammal
xammal vә әsas materiallar
әsas
kömәkçi materiallar.•
әsas vә kömәkçi materiallar

potensial yanacaqenerji resursları.
mazut vә digәr istilik enerji resursları
nominal yanacaqenerji resursları
real yanacaqenerji resursları•
neftqaz enerji resursları

istehsal tullantılarından tәkrar istiffadә
dövriyyә fondlarının düzgün idarә olunması vә xammaldan kompleks istifadәnın tәmin edilmәsi
dövriyyә fondlarının düzgün idarә olunması
istehsal gücündәn istifadә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•
xammaldan kompleks istifadә

mәhsulun maya dәyәrini tәşkil edәn element vә maddalәrin nisbәtidir.
növbәti tәchizat arasındakı intervaldır
iki maddi tәchizat arasındakı intervalda istehsalın gündәlik tәlәıbatını ödәyәn hәcmdir, gündәlik satışı tәmin edәn istehsal normasıdır
sәnaye müәssisәsinin fasilәsiz, ahәngdar işinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan minimum ehtiyat hәcmidir, günlә•
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu

maşın vә avadanlıqlar, dәzgahlar.
xәzdәri, iri vә kiçik buynuzlu malqara, maşın vә avadanlıqlar
tut ağacları, barama, göndәri, kimyәvi liflәr vә ötürücü qurğular
pambıq, yun, barama, göndәri, xәzdәri vә kimyәvi liflәr•
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524.Yüngül sәnaye müәssisәlәri kәlağayı istehsal edir ki, o:

525. Yüngül sәnaye müәssisәlәri istehsaltexniki vә xüsusi tәyinatlı mәhsullar istehsal edir ki, onlar:

526. Sahә müәssisәlәrinin istehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı kateqoriyalara bölünür?

527.Sahә müәssisәlәrindә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

528. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri:

•
barama, göndәri vә kimyәvi liflәr

baş örtüyü kimi istifadә olunurlar
avtomobilqayırmada istifadә olunurlar
aviasiyada istifadә olunurlar
mebel sәnayesindә istifadә olunurlar•
yeyinti sәnayesindә istifadә olunurlar

aqrar sәnaye kompleksindә istifadә olunmur.
yeyinti sәnayesindә istifadә olunmur
kimya sәnayesindә istifadә olunmur
maddi istehsalın bütün sahәlәrindә istifadә olunur•
elektrotexnika sahәsindә istifadә olunmur

mühәndistexniki işçilәr, fәhlәlәr, şagirdlәr, mühafizә işçilәri, vergi orqanlarının әmәkdaşları.
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndislәr, yardımçı tәsәrrәüfat işçilәri, payçılar;
sahibkarlar, sәhmdarlar, menecerlәr, fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, şagirdlәr, qulluqçular;
fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr, mühafizә işçilәri;•
baş mühәndis, ixtisaslı fәhlәlәr, qulluqçular, servis xidmәti göstәrәnlәr, satıcılar, klub işçilәri;

әsas fәhlәlәrin sayında heyәtin orta siyahi sayının xüsusi çәkisinә görә
heyәtin orta siyahi sayının rәhbәr vә mütәxәssislәrin sayına nisbәtinә görә
kömәkçi fәhlәlәrin saynının әsas fәhlәlәrin sayına nisbәtinә görә
heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә•
mühafizә işçilәrinin sayının әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin ümumi sayında xüsusi çәkisinә görә

istehsal heyәtinin iş vaxtının uzadılması vә keyfiyyәt göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması.
analitik, sosial, eksperimental, qarışıq;
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529

530

531

532

529. Әmәk haqqı dedikdә:

530. Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr:

531. Yüngül sәnayedә әmәyin vaxtamuzd ödәnişi formasında әmәk:

532. Yüngül sәnayedә әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd forması hansı hallarda tәtbiq edilir?

533.Yüngül sәnayedә әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd forması tәtbiq edilir:

madditexniki, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq
madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati•
fondtutumunun artırılması vә materialtutumunu azaldılması

müәssisәyә işçi kimi qәbul edildiyi gündәn işin nәticәsindәn asılı olmayaraq ona ayrılan maddi kömәkdir.
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait
işçiyә onun sәrf etdiyi әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә müqabilindә ictimai mәhsuldan ayrılan vә pul ifadәsindә veilәn hissәdir•
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait

әlavә dәyәr vergisinin yüksәk olması, gәlir vergisinin isә aşağı olması.
dövlәtin az tәminatlı ailәlәr üçün ayırdığı social yardımlar
işçinin ailәsinin ümumi gәlirlәri
әmәk bazarının konyukturası•
müәssisәnin yaşayış yerinә yaxınlığı

göstәrilәn xidmәtin hәcminә görә ödәnilir.
materialtutumuna görә ödәnilir.
tәqvim vaxtına görә ödәnilir.
faktiki iş vaxtına görә ödәnilir.•
hazırlanmış mәmulatın sayına görә ödәnilir.

әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi
avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin birqada üsulunun tәtbiqi
texnoloji qaydaların pozulması
işin nәticәlәri işçidәn asılı olduğu vә işin normalaşdırılması mümkün oldoğu hallarda•
materiallardan israfçılıqla istifadә olunması
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534. Yüngül sәnayedә әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

535. Müәssisәdә kadrların idarә edilmәsi:

536. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

537.Sәnayeistehsal heyәti:

әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının yüksәk olduğu hallarda.
avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin birqada üsulunun tәtbiqi
texnoloji qaydaların pozulması, texnoloji әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi
istehsal olunan mәhsula fәhlәnin fәal tәsir edә bilmә imkanı vә әmәyin normalaşdırılmasınınm mümkün olduğu•
materiallardan israfçılıqla istifadә olunması, әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi

işçilәrin mükafatlandırması sistemi, әmәk haqqı tәlimatı, әmәk mәcәllәsi.
iş yerlәrinin tәşkilinә qoyulan tәlәblәr, işçilәrin ixtisasına qoyulan tәlәblәr, işçinin әmәk haqqı
tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı, әmәk haqqı tәlimatı, әmәk mәcәllәsi
tarif cәdvәli, tarif dәrәcәsi, tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı•
әmәyin ödәnilmәsi qaydası vә әmәk şәratinә qoyulan tәlәblәr, әmәk haqqının minmum sәviyyәsi

әmәyin düzgün tәşkili vә kadr axıcılığının qarşısının inzibati yolla qarşısının alınması vә s. bu kimi mәsәlәlәri özündә birlәşdirir
sahә müәssisәlәrindә müqavilә әsasında çalışan işçilәrin öhdәliklәrinin icrasına nәzarәtin tәşkili
işә qәbul, fәhlәlәrә işlә tәmin eilmәsi, kadrların yenidәn hazırlanması, inzibati cәza, heyәtin davranışına nәzarәtin tәşkili
işә qәbul, fәhlәlәrә hamilik, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә kadrların yenidәn hazırlanması, heyәtin davranışına nәzarәtin tәşkili•
bütün vәzifәlәr üzrә namizәdlәrin hazırlanması vә onlar üçün konkret әmәk haqqı ödәnişi sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi

intensiv işәmuzd•
mütәrәqqi işәmuzd
dolayı işәmuzd vә mükafatlı işәmuzd
birbaşa işәmuzd vә dolayı işәmuzd
mükafatlı vә dolayı işәmuzd.

istehsal prosesinin normal gedişatını tәmin edәn işçilәrәdәn vә mühәndistexniki işçilәrәdn
sәnaye müәssisәlәrini idarә edәn mütәxәssislәrdәn
ixtisaslı, azixtisaslı, ixtisaslı vә yüksәk ixtisaslı fәhlәlәrdәn
sәnayedә çalışan kadrların mәcmusundan ibarәtdir•
bilavasitә hazır xammalın emalı prosesindә iştirak edәn fәhlәlәrdәn
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538.“Müәssisәnin әmәk resursları” anlayışı:

539. Sәnyedә әmәk predmetlәri kimi istifadә olunan maddi resursların hamısı şәrti olaraq bölünür:

540.Müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

541.İstehsala investisiya qoyuluşu nәzәrdә tutur:

542.Әsaslı vәsait qoyuluşunun xәrclәnmә istiqamәtlәri:

hesabat ilinin әvvәlinә mövcud olan vә il әrzindә müәssisәyә gәlәn işçilәrin ümumi sayını xarakterizә edir.
müәssisәdәn әmәk haqqı alan bütün işçi qüvvәsini
sәnaye istehsal heyәti vә müәssisәnin balansında olan istmәdәnimәişәt, sәhiyyә vә s. sahәlәrdә çalışan işçilәr kateqoriyasını
onun potensial işçi qüvvәsini•
sәnaye istehsl vә qeyrisәnye istehsal heyәtini

әsas vә ikinci dәrәcәli
kömәkçi
ikinci dәrәcәli
xammal vә yanacaqenerji resurslarlına•
ikinci dәrәcәli vә kömәkçi

ödәnmә müddәti, mәnfәәt, xalis cari dәyәr
xalis cari dәyәr
növbәlilik әmsalı, xalis cari dәyәr
rentabellik indeksi, xalis cari dәyәr, daxili rentabellik norması, ödәnmә müddәti•
daxili rentabellik norması

әsas fondların cari tәmiri xәrclәrini nәzәrdә tutur.
xammal vә materialların alınması xәrclәrini, әsas fondların cari tәmiri xәrclәrini
mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәrini
avadanlıqların alınması vә quraşdırılması xәrclәrini•
xammal vә materialların alınması, işlәyәnlәrin әmәk haqqını

maddiistehsal sahәlәrinә, o cümlәdәn sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri;
texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı
istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi, tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s.

•
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543.Sahә müәssisәlәrinin istehsalsatış fәaliyyәti ilә әlaqәdar plan:

544.Birbaşa investisiya:

545.Әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri:

546.İnvestisiyanın obyektlәrinә aid deyildir:

tikintiquraşdırma avadanlıqlarının, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq sahәlәrinin alınması, kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması,
idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri

•
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış

uzunmüddәtli dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarının, elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin
mәcmusudur
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәcmusudur
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin
mәcmusudur
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

•
plan yunan sözü olub mәzmununa görә rәvan bәrabәr demәkdir

müәssisәnin özәllәşdirilmәsinә imkan verir, imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir.
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı vermir;
veksellәrin vә mәnzil fondlarının alınmasına yönәldilir
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı verir•
sәnaye istehsal heyәtinin әmәk haqlarının artırılmasına vә iş şәrait5inin yaxşılaşdırılmasına yönәldili

bazarın potensial hәcmi, әsaslı vәsait qoyuluşundan sonra istehsal vә satışın hәcminin dinamikası
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti
investisiya edilmiş vәsaitdәn istifadә әmsalı, kapital qoyuluşun üzrә mәnfәәt norması
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr.•
xalis cari dәyәr, daxili rentabellik norması,

elmitexniki mәhsullar, mülkiyyәtin digәr obyektlәri
bütün sahәlәrdә yeni yaradılan vә tәkmillәşdirilәn әsas fondlar, dövriyyә vәsaitlәri
qiymәtli kağızlar, әmlak hüququ vә intellektual mülkiyyәt hüquqları
investorlar vә investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr•
mәqsәdli pul yardımları
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547.İnvestisiyanın subyektlәrinә aiddir:

548.İnvestisiyanın subyektlәrinә aid deyildir:

549.Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti::

550.Qeyd edilәnlәrdәn hansı innovasiyanın әlamәtidir?

551. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyi rolunda çıxış edә bilmәz?

elmitexniki mәhsullar, mülkiyyәtin digәr obyektlәri
bütün sahәlәrdә yeni yaradılan vә tәkmillәşdirilәn әsas fondlar, dövriyyә vәsaitlәri
qiymәtli kağızlar, әmlak hüququ vә intellektual mülkiyyәt hüquqları
investorlar vә investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr•
mәqsәdli pul yardımları

investorlar vә investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr
işlәrin icraçıları
investisiya fәliyyәtindәn istifadә edәnlәr
qiymәtli kağızlar, әmlak hüququ vә intellektual mülkiyyәt hüquqları•
әmtәәlәr, avadanlıq vә layihә mәhsullarını tәqdim edәnlәr

mәhsul istehsalının artmasına vә satılmayan mәhsulun çoxalması
müәssisәnin sәnәdlәşmә işlәrinin artması ilә ntәcәlәnir
müәssisәnin ölkәdә vә xaricdә tanınmağı
әlavә xәrclәrin artmasına vә mәnfәәtin azalması
müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәnmәsinә vә mәnfәәtinin artması•

әsas fondların dәyәrini artıması imkanı
heç vaxt köhnәlmәmә imkanı
istehsal prosesindә bir dәfә iştirak edir
kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı•
yalnız yeni mәhsul növlәri formasında olması

müәssisәnin cәlb etdiyi borc vәsaitlәri.
müәssisәnin tәsisçilәrinin verdiyi vәsait
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt
müәssisәnin әmәk haqqı fondunun vәsaiti•
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552. Qeyd edilәn cavablardan hansı yüngül sәnayedә madditexniki tәminatın әsas vәzifәlәrinә aid deyildir?

553. Yüngül sәnayedә az mәsrәflә müәssisәni lazım olan yüksәk keyfiyyәtli material resursları ilә vaxtlıvaxtında vә dәst halında tәmin edilmәsi
işi üzrә madditexniki tәminat xidmәtinin әsas funksiyaları:

554. Qeyd edilәnlәrdәn hansı yüngül sәnayedә az mәsrәflә müәssisәni lazım olan yüksәk keyfiyyәtli material resursları ilә vaxtlıvaxtında vә dәst
halında tәmin edilmәsi işi üzrә madditexniki tәminat xidmәtinin әsas funksiyalarına aid deyildir?

555.Sahә müәssisәlәrindә madditexniki tәminat işi başlanğıcından sonuna qәdәr ardıcıl olaraq neçә mәrhәlәni özündә birlәşdirir?

556. “Seçilmiş mәhsul ghöndәrәnlәrlә danışıqların aparılması vә kontraktların imzalanması” madditexniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә

•
müәssisәnin ehtiyat fondunun vәsaiti

madditexniki tәminat xidmәtinin strukturunu tәkmillәşdirmәk
istehsalı xammal vә materiallarla birqәrarda, tam vә vaxtında tәmin etmәk
material resurslarını әn sәmәrәli yolla әldә etmәk
satışın keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq•
materiallların düzgün qorunub saxlanmasını tәmin etmәk

nәqliyyata vә yanacaqenerjiyә çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi üçün istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
kömәkçi vә yardımçı sahәlәrdә işin tәşkil edilmәsi, әsas istehsal sahәlәri üçün alәt vә tәrtibatların hazırlanması üçün şәraitin yaradılması
sexlәridә vә әsas iş yerlәrindә istehsalın gedişatına nәzarәt
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatınsifarişlәrin müәyyәn eilmәsi, material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün
ümumilәşdirici hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin tәrtibi vә s.

•
istehsal amillәrinә nәzarәtin tәşkili, hazır mәhsulların ambarlaşdırılması vә satışının tәşkili

material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdirici hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin tәrtibi
sәmәrәli tәminat formasının seçilmәsi vә onun iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatınsifarişlәrin müәyyәn eilmәsi
kömәkçi vә yardımçı sahәlәrdә işin tәşkil edilmәsi, әsas istehsal sahәlәri üçün alәt vә tәrtibatların hazırlanması üçün şәraitin yaradılması•
material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbulu vә qorunub saxlanılması işlәri üzrә nәzarәtin tәşkil edilmәsi

9.0
6.0
7.0
8.0•
5.0



556

557

558

559

hәyata keçirilir?

557. “Potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması” madditexniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

558. “Müәssisәlәrin matyerial resurslarına tәlәbatının tәmin edilmәsi” madditexniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

559. “Sexlәrin, bilavasitә iş yerlәrinin istehsal vasitәlәri ilә tәchizinin tәşkili” madditexniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

560. “Seçilmiş mәhsul ghöndәrәnlәrlә danışıqların aparılması vә kontraktların imzalanması” madditexniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә
hәyata keçirilir?
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4.0
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7.0
8.0•
4.0
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3.0

7.0
6.0
4.0
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563

564

561. Madditexniki tәminatın 6cı mәrhәlsindә buraxılan sәhv madditexniki tәminatın hansı mәrhәlәsindәdә vә ya mәrhәlәlәrindә özünü büruzә
verәcәkdir?

562. Sahә müәssisәlәrindә potensial mal göndәrәnlәrdәn maddi resursların alınması әn sәmәrәli formaları:

563. Madditexniki tәminatın “әmәk vasitәlәri”nә aid deyildir:

564. Sahә müәssisәlәrindә materiala tәlәbatın hesablanmasında istifadә olunan metodlar:

565. Materiala tәlәbatın mәmulat üzrә necә hesablanır?

5.0•
8.0

madditexniki tәminatın bütün mәrhәlәlәrindә
madditexniki tәminatın 8ci mәrhәlәsindә
madditexniki tәminatın 7ci mәrhәlәsindә
madditexniki tәminatın növbәti bütün mәrhәlәlәrindә•
madditexniki tәminatın heç bir mәrhәlәsindә

vasitәçilәrin kömәkliyi ilә әlaqәlәrin yaradılması vә nümunәlәrin internet vasitәsilә tәsvirinin әlәdә edilmәsi vә elektron yazışmalar
müsabiqә yolu ilә ticarәt vә vasitәçilәrin kömәkliyi ilә ticarәt
hәrrac vә mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı arasında yazışmalar
müsabiqә yolu ilә ticarәt vә mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı arasında yazışmalar•
müxtәlif sәrgi vә yarmarkalarda iştirak yolu ilә müqavilәlәrin bağlanması

ölçü vә çәki cihazları, hesablama texnikası
yüklәmәboşaltma vasitәlәri, ölçü vә çәki cihazları,
anbar binaları, nәqliyyat vasitәlәri
xammal vә materiallar, yanacaqenerji resursları•
hesablama texnikası, nәqliyyat vasitәlәri, yüklәmәboşaltma vasitәlәri,

nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu, madditexniki tәminatın işinin mәrhәlәrinә uyğun hesablama metodu
oxşarlığa görә hesablama metodu, nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu, istehsalın hәcminә görә hesablama metodu
detal üzrә hesablama metodu, mәmulat üzrә hesablama metodu, ictimai istehsalın tәşkili formalarına görә hesablama metodu
mәmulat üzrә hesablama metodu, detal üzrә hesablama metodu, oxşarlığa görә hesablama metodu, nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu•
әmәk mәhsuldarlığı vә әmәk haqqının artım tempini nәzәrә alaraq hesablama metodu
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566. Materiala tәlәbat hissә üzrә necә hesablanır?

567. Materiala tәlәbat oxşarlığa görә necә hesablanır?

568. Materiala tәlәbat tipik nümayәndәyә görә necә hesablanır?

mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına vurulması yolu ilә.
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici
cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının
hasili kimi
mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur•
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil,
birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur

mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına vurulması yolu ilә.
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici
cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi
mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının
hasili kimi

•
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil,
birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur

mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına vurulması yolu ilә.
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının
hasili kimi
mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici
cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi

•
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil,
birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur

mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına vurulur.
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının
hasili kimi
mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil,
birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur

•
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564. Sahә müәssisәlәrindә avadanlığa ehtiyac hansı hallarda yaranır?

565.Material resurslarının istehsalçıdan istehlakçıya hәrәkәti vә tәchiz etmәnin xüsusiyyәtindәn asılı olaraq madditexniki tәminatın hansı
formaları fәrqlәndirilir?

566. Marketinq fәaliyyәtinin әhatәsinә aid deyildir:

567. Yüngül sәnayedә tәtbiq olunan marketinq metodları:

mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici
cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi

sifarişlәr zәnbilinin formalaşmadığı hallarda, müәssisәnin istehsal gücünü artırlmaq zәrurәti yarandıqda
fondveriminin vә әmәk mәhsuldarlığının yüksәk olduğu hallarda, mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması zәrurәti yarandıqda
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun dәstlәşdirilmәsi zәruriliyi yarandıqda vә müәssisәnin istehsal gücünü artırlmaq zәrurәti yarandıqda vә fondveriminin yüksәk
olduğu hallarda
avadanlıqlar fiziki vә mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә, müәssisәnin buraxdığı mәhsulun dәstlәşdirilmәsi zәruriliyi yarandıqda vә müәssisәnin istehsal gücünü
artırlmaq zәrurәti yarandıqda

•
müәssisәnin madditexniki bazası zәiflәdikdә, müәssisәdә kadr axıcılığı sәviyyәsi yüksәk olduqda

birbaşa, anbat vә mәrkәzlәşdirilmiş
birbaşa, anbat, sәrbәst
tranzit, birbaşa, mәrkәzlәşdirilmiş
tranzit, anbat•
tranzit, anbat, birbaşa

müәssisәdә mәhsulların reallaşdırılması şәraitinә, tәlәbatın dәyişmәsinә vә s. bi kimi mәsәlәlәrә çevik münasibәtlәrin göstәrilmәsinә nәzarәt edilmәsi
müәssisәnin istehsal hәcminin bazarın mövcud potensial tәlәblәrinә uyğunladırabilmә imkanlarının aradırılması
bazarda mәhsullara olan potebsial tәlәbatın vә ehtiyacların hәcminin, onun dinamikasının, şәraitinin, hadisәlәrin real gedişinin vә onun inkişaf perspektivlәrinin
dәqiq nәzәr alınması
kadr axıcılığının sәbәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә onun qarşısının alınması üzrә müvafik tәdbirlәrin hazırlanması•
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmasın fәal tәsir göstәrilmәsi

xarici mühitin tәhlili, istehlakçıların tәhlili, bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması, marketinq
fәaliyyәtinin bir sistem kimi idarә edilmәsi vә s.

•
sifarişlәr zәnbilinin formalaşdırılmasına nәzarәt vә madditexniki tәminat işinin tәşkili
istehsal sahәlәrinin madditexniki resurslarla tam vә dәst halında tәmin edilmәsinin tәhlili
mövcud vә hәm dә gәlәcәk dövr üçün istehsalı planlaşdırılmış mәhsulların bazarının vә satış imkanlarının öyrәnilmәsi, istehsalın tәşkili vә hәyata keçirilmәsinә
nәzarәt



572

573

574

575

568.Sәnayedә marketinq fәaliyyәtinin rolu әsasәn nәdәn ibarәtdir?

569.Yüngül sәnayedә hansı mәhsullar istehsal olunur?

570. Toxuculuq sәnayesindә hansı mәhsullar istehsal olunur?

571.Trikotaj sәnayesindә hansı mәhsulllar istehsal olunur?

bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә mәhsullara qiymәtlәrin tәyin edilmәsi vә mәnfәәtin
bölüşdürülmәsi

sahә müәssisәlәri arasında әlaqәlәndirici rolunda çıxış etmәsindәn ibarәtdir.
мцяссисялярдя ямтяялярин габлашдырылмасы вя дашынмасынын тяшкили, istehsal olunan mәhsullar üçün yeni bazarların axtarılması, mәhsullara qiymәtlәrin
tәyin edilmәsindәn
istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk vә reklam işini hәyata keçirmәkdәn
müәssisә fәaliyyәti ilә bazarın әlaqәlәndirilmәsi; bazarı öyrәnmәklә müәssisәyә “nә? nә qәdәr? kim üçün? hansı keyfiyyәtdә? hansı qiymәtә?” suallarını
cavablandırmasından

•
müәssisә fәaliyyәti ilә bazarın әlaqәlәndirilmәsi, madditexniki tәchizat işlәrinin hәyata keçirilmәsi, istehsal prosesinә nәzarәt, mәnfәәtin bılgüsünün hәyata
keçirilmәsindәn

göndәri emalı istehsalının son mәhsulları, xәzdәri istehsalının son mәhsulları, әyriçilik istehsalının son mәhsulları, toxuculuq istehsalının son mәhsulları,
boyamabәzәmә istehsalının son mәhsulları, tökmә istehsalının son mәhsulları vә s.
xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kәmәr, kağız, süni liflәr, sintetik liflәr, mәftil, yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istifadә olunan alәt vә tәrtibatlar,
şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s
iplik, sap, parça, ayaqqabı, mәftil, yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istifadә olunan alәt vә tәrtibatlar, şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s.
iplik, sap, parça, ayaqqabı, papaq, corab, şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s.•
әyriçilik istehsalının son mәhsulları, toxuculuq istehsalının son mәhsulları, boyamabәzәmә istehsalının son mәhsulları, tökmә istehsalının son mәhsulları vә s.

tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, mәftil, kәndir, idman paltarları,
xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar
dәri ayaqqabılar, toxunulmuş vә rezin ayaqqabılar, tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn
hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar
tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr,
digәr mәmulatlar
iplik vә sap, parça, trikotaj vә corab mәmulatları, qeyriparça mәmulatları, eşilmiş, burulmuş mәmulatlar, digәr mәmulatlar•
tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr,
digәr mәmulatlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar

dәri ayaqqabılar, toxunulmuş vә rezin ayaqqabılar, tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn
hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar
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577

578

579

572. Tikiş sәnayesindә hansı mәhsullar istehsal olunanur?

573. Mәhsulun keyfiyyәti dedikdә:

574. Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtini xarakterizә edir:

575. Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

parça, kәndir, sicim, corab mәmulatları, alt paltar, üst paltar, әlcәk mәmulatları, toxunmuş papaqlar, şәrflәr, sәnaye vә tibb tәyinatlı mәmulatlar, vә s.
pambıq sap, yun vә kimyavi liflәr, corab mәmulatları, alt paltar, üst paltar, әlcәk mәmulatları, baş geyimlәri, şәrflәr, sәnaye vә tibb tәyinatlı mәmulatlar vә s.
corab mәmulatları, alt paltar, üst paltar, әlcәk mәmulatları, baş geyimlәri (toxunmuş papaqlar), şәrflәr, sәnaye vә tibb tәyinatlı mәmulatlar vә s.•
xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kәmәr, kağız, süni liflәr, sintetik liflәr, mәftil, yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istifadә olunan alәt vә tәrtibatlar,
şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s

göndәri emalı istehsalının son mәhsulları, xәzdәri istehsalının son mәhsulları, әyriçilik istehsalının son mәhsulları, toxuculuq istehsalının son mәhsulları,
boyamabәzәmә istehsalının son mәhsulları, tökmә istehsalının son mәhsulları vә s.
xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kәmәr, kağız, süni liflәr, sintetik liflәr, mәftil, yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istifadә olunan alәt vә tәrtibatlar,
şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s
iplik, sap, parça, ayaqqabı, mәftil, yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istifadә olunan alәt vә tәrtibatlar, şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s.
şalvar, köynәk, kişi, qadın vә uşaq kostyumları, hәrbçilәr üçün yataq kisәsi, hәrbi qış gödәkçәsi (xәzli), hәrbi yay kostyumu, hәrbçilәr üçün iş kostyumu, yatak ağ
dәstlәri, hәrbçilәr vә sıravi vәtәndaşlar üçün çadırlar (alaçıqlar), paltolar, gödәkçәlәr vә s.

•
әyriçilik istehsalının son mәhsulları, toxuculuq istehsalının son mәhsulları, boyamabәzәmә istehsalının son mәhsulları, tökmә istehsalının son mәhsulları vә s.

mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn vә yalnız istesalçı üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrin mәcmusu başa düşülür.
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә materialtutumunun aşağı salınması imkanlarını müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn özünәmәxsus xassәlәrin mәcmusu•
mәhsulun qiymәtini müәyyәn etmәklә onun istehsalının rentabelliyini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn göstәricilәrin mәcmusu

reallaşdırılmaya çәkilәn xәrclәrin hәmi
dövriyyә vә tәdavül fondları istifadә göstәricilәri
mәhsulun qiymәti
alıcıların müәyyәn qrupu üçün maraq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin edәn xassәlәrin mәcmusu•
mәhsulun öz tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus xassәlәrin mәcmusu

standartlaşdırma vә eynilәşdirmә göstәricilәri.
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
texnolojilik göstәricilәri
mәhsulun maya dәyәri•
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576. Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәccәsinә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

577. Yüngül sәnaye mәhsullarının hansı keyfiyyәt göstәricilәri mәmulatın orijinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for
ma sәlistliyi, görünüş vә s. kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?

578. Mәmulatın estetik göstәricilәri:

579.Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

580.Yeyinti sәnayesi әmәk bölgüsünün hansı mәrhәlәsindә formalaşmışdır?

•
mәhsulun estetik göstәricilәri

analitik, ekperimental, statistik standartlara
müәssisәdaxili, müәsisәlәrarası, sahә, milli standartlara
mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt standartlarına
beynәlxalq, regional, dövlәtlәrarası, milli standartlara•
mterial, hazır mәhsul, xidmәt standartlarına

mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti.
mәhsulun tәyinatı göstәricilәri
etibarlılıq göstәricilәri
mәmulatın estetik göstәricilәri•
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә göstәricilәri

mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir.
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәyyәn edilmiş funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsәlәrini
mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsәlәrini
mәmulatın orijinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş kimi xassәlәrini•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini

mәhsulların sayının kәmiyyәtсә nisbi mәnada azalması demәkdir.
mәhsulların istehsalının faktiki hәcminin artması
tәklifin azlması
mәhsulların sayının kәmiyyәtсә nisbi mәnada artırılması•
işçilәrin sayının ixtisar edilmәsi

Ümumi
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581. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi hәm hasilata, hәm dә emala aiddir?

582. Yeyinti sәnayesi bilavasitә hansı amildәn asılıdır?

583. Yeyinti sәnayesi iqtisadiyyatın hansı sahәsi ilә daha sıx әlaqәdardır?

584. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә Nestle, Kraft – Foods, Mars kimi beynәlxalq transmilli korporasiyalar fәaliyyәt göstәrir?

585.Aqrar – sәnaye kompleksini istehsal vasitәlәrilә hansı sahә tәmin edir?

Ümumi vә şәxsi
Ictimai
Fәrdi
Şәxsi•

Qәndrafinad
Süd
Әt
Duz•
Tütün

Siyasi amildәn
Iqtisadi amildәn
Elmi – texniki tәrәqqi amilindәn
Coğrafi amildәn•
Sosial amildәn

Rabitә
Tikinti
Ticarәt
Kәnd tәsәrrüfatı•
Nәqliyyat

Şokolad
Unüyütmә
Qәndrafinad
Qәnnadı•
Biskvit
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586. Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının әn başlıca amilini nә tәşkil edir?

587. Aşağıda sadalananlardan hansı sәnayenin kompleks sahәsinә aiddir?

589. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә adambaşına düşәn hansı mәhsul müntәzәm olaraq azalır?

590. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә adambaşına düşәn hansı mәhsul müntәzәm olaraq artır?

Yeyinti metallurgiyası
Cihazqayırma
Yeyinti sәnayesi
Yeyinti vә әrzaq maşınqayırması•
Hesablama texnikası istehsalı

Istehsal vasitәlәri
Investisiya
Işçi qüvvәsi
Torpaq•
Istehsalın yerlәşdirilmәsi

Toxuculuq
Neft maşınqayırma
Tәmli yeyinti
Yeyinti•
Mebel

Tәrәvәz
Balıq
Bitki yağı
Şәkәr•
Meyvә

Әt konservlәri
Yumurta
Şәkәr
Balıq•
Kәrә yağı
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591. Hansı sahәnin müәssisәlәri 600 addan çox mәhsul istehsal edir?

592. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi kәnd tәsәrrüfatı ilә daha sıx әlaqәdardır?

593. Dövlәtin material ehtiyatlarının formalaşmasında hansı sahә әhәmiyyәtli rol oynayır?

594. Hansı sahәnin mәhsulu elmi  әsaslandırılmış normalarla müәyyәn edilәn mütlәq gündәlik tәlәbat mәhsullarına aiddir?

595. Yeyinti sәnayesinin müxtәlif sahәlәrindә, әtriyyat vә әczaçılıq sәnayesindә hansı sahәnin mәhsulları istifadә olunur?

Tәmli yeyinti
Unüyütmә  yarma
Çörәkbişirmә
Әt vә süd•
Balıq

Qәnd – rafinad
makaron
çörәkbişirmә
Әt vә süd•
Qәnnadı

Qәnd – rafinad
Unüyütmә  yarma
Çörәkbişirmә
Әt vә süd•
Makaron

Unüyütmә  yarma
Әt vә süd•
Tәmli yeyinti
Balıq
Qәnd – rafinad

Çörәkbişirmә
Әt vә süd•
Tәmli – yeyinti
Balıq
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602

603

596. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını tәdarük, emal, saxlanma vә istehlakçılara çatdırılmasını tәmin edәn sahә hansıdır?

597.Yeyinti sәnayesi nәdir?

598. Hansı sahәnin müәssisәlәri müxtәlif yeyinti, maşınqayırma vә yanacaq – energetika mәhsullarının әn iri istehlakçısıdır?

599.Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi özünün yüksәk rentabelliliyi ilә fәrqlәnir vә büdcәyaradandır?

600.Aqrarsәnaye kompleksinin (ASK) hansı sferası 50ә qәdәr son mәhsul istehsal edir vә orada istehsala fondlarının 60%dәn, işçilәrin isә
50%dәn çoxu cәmlәnmişdir?

Unüyütmә  yarma

Istehsal infrastrukturu sahәlәri
Bitkilәrin mühafizәsi üçün kimyәvi vasitәlәr istehsal edәn sahә
Yeyinti vә әrzaq maşәnqayırması
Yeyinti sәnaye sahәlәri•
Kәnd tәsәrrüfatı maşınqayırması

Kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn, yeyinti vә lәziz mәhsullar istehsal edәn sәnayenin yarım sahәsidir
Kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn, yeyinti vә lәziz mәhsullar istehsal edәn sәnaye sahәlәrinin mәcmusudur
İctimai әmәk bölgüsü nәticәsindә bir – birilә әlaqәdar olan vә kәnd tәsәrrüfatı xammalından alınan yeyinti mәhsulları vә istehsal vasitәlәri ilә tәmin edәn
iqtisadiyyatın sahәlәrinin mәcmusudur
Kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn, yeyinti vә lәziz mәhsullar istehsal edәn sәnayenin kompleks sahәsidir•
Tәbii resursları hasil edәn vә әsasәn kәnd tәsәrrüfatı xammalından yeyinti mәhsulları istehsalını yerinә yetirәn sәnaye sahәsidir

Tamli – yeyinti
Unüyütmә  yarma
Tütün
Әt vә süd•
Balıq

Konservlәr
Makaron
Çörәkbişirmә
Qәnnadı•
Unüyütmә  yarma



604

605

606

607

601. Istehsal amili kimi torpağın xüsusiyyәti hansıdır?

602. Yeyinti sәnayesinin mövsümi sahәlәrinә aiddir?

603.Әhalini әsas әrzaq mәhsulları ilә tәmin edәn sahәlәr:

604. Parfümeriyakosmetika sahәsi yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәri qrupuna daxildir?

Yeyinti sәnaye sahәlәri
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükü, emalı, saxlanılması vә onları istehlakçılara çatdırılmasını tәmin edәn sahәlәr
ASKnı istehsal vasitәlәri ilә tәmin edәn sahәlәr
Bilavasitә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olan müәssisә vә tәşkilatlar•
Maliyyә, istehsal, sosial, servis, elmi, informasiya infrastrukturu sahәlәri

O, gәlirlilik vә istifadә sәmәrәliliyinә görә differensiallaşdırılmır
O, әmәk dәyәrinә malikdir vә maya dәyәrinin formalaşmasında iştirak edir
Müәyyәn bir vaxt keçdikdәn sonra o aşınır vә ona amortizasiya hesablanır
O, әsasını әmәk mәsrәflәri tәşkil edәn dәyәrә malik deyil vә aşınmır•
O, әrazi üzrә yenidәn bәrpa edilә vә artırıla bilәr

Makaron
Spirt
Piy
Şәkәr çuğunduru•
Әt vә süd

spirt
balıq
tamlı yeyinti
çörәkbişirmә•
unüyütmә  yarma

kombinәlәşdirilmiş yem
unüyütmәyarma
әt vә süd
tamlı yeyinti•
balıq



608

609

610

611

612

605. Yeyinti sәnayesinә neçә ixtisaslaşdırılmış sahәlәr daxildir?

606.Yeyinti sәnayesinin hansı mәhsulu sonrakı sәnaye emalı üçün yeyinti sәnayesinin öz müәssisәsinә göndәrilir?

607.Yeyinyi sәnayesinin hansı mәhsulu sonrakı emal üçün xalq tәsәrrüfatının başqa sahәsinin müәssisәlәrinә göndәrilir?

608. Yeyinti sәnayesindә ilkin baza istehsalına nә aiddir?

609.Yeyinti sәnayesindә әsas әrzaq istehsalına nә aiddir?

60 – a yaxın
30 – a yaxın
20 – ә yaxın
40 – a yaxın•
50 – ә yaxın

Kombinәlәşdirilmiş yem
Duz
Spirt
Şәkәr•
Nişasta

әt
şәkәr
spirt•
süd
yağ

Konservlәrin hazırlanması
Çörәkbişirmә
Әt istehsalı
Heyvanların kәsilmәsi•
Şәrabın doldurulması

Duz hasilatı
Balıq ovu
Heyvanların kәsilmәsi
Un mәmulatlarının hazırlanması•



613

614

615

616

617

610.Yeyinti sәnaye sahәlәri nә istehsal edir?

611.Yeyinti sәnayenin әmtәәlik mәhsulunda “A” qrupu ilә “B” qrupu arasındakı nisbәt necәdir?

612. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi biokimyәvi, mikrobioloji vә kimyәvi proseslәr üstünlük tәşkil edәn sahәlәrә aiddir?

613. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi әmәk alәtlәrinin hazırlanmasının mexaniki әsasını tәşkil edilmәsindә üstünlük tәşkil edәn sahәlәrә aiddir?

614. Xammalın emal növlәrinә görә yeyinti sәnaye sahәlәri hansı qruplara bölünür?

•
Mәhsul yığımı

Hәm әmәk vasitәlәri, hәm dә әmәk alәtlәri
Әmәk alәtlәri
İstehsal vasitәlәri
Hәm istehsal vasitәlәri, hәm dә istehlak alәtlәri•
İstehlak alәtlәri

1/5 vә 4/5
1/4 vә 3/4
1/2 vә 1/2
1/3 vә 2/3•
2/3 vә 1/3

Makaron
Qәnnadı
Qәnd – rafinad
Piy istehsalı•
Unüyütmә

Duz
Piy istehsalı
spirt
Qәnd – rafinad•
Şәkәr çuğunduru

Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalını hasil vә emal edәn; kәnd tәsәrrüfatına aid olmayan xammalı hasil vә emal edәn
Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalını hasil vә emal edәn



618

619

620

621

622

615. Yeyinti sәnayesinin әn iri vә yetkin sahәlәrindәn biri:

616.Unüyütmә vә yarma zavodları:

617. Hansı sahәnin müәssisәlәri texniki vә tibbi mәhsullar istehsal edә bilәr, yaxud yapışqan – yapışqanlı maddә, gön dәri istehsal edәn zavodlar
üçün xammal tәchizatçısı ola bilәr?

618. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi yarım sahәlәrә malik deyil?

619. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi tәrkibinә görә әn mürәkkәb hesab olunur?

Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn
Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalı emal edәn; kәnd tәsәrrüfatına aid olmayan xammalın hasilatı vә emalı•
Hәm bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalı kimi, hәm dә kәnd tәsәrrüfatına aid olmayan xammalı emal edәn

Duz istehsalı
Qәnnadı
Piy istehsalı
Unüyütmәyarma•
Spirt

Müәyyәn qәdәr avtomatlaşdırılıb
Onlarda әl әmәyi üstünlük tәşkil edir
Müәyyәn qәdәr mexaniklәşdirilib
Texnoloji proseslәrin yüksәk sәviyyәdә avtomatlaşdırılması ilә fәrqlәnir•
Tamamilә mexaniklәşdirilib

çörәkbişirmә
balıq
tamlı yeyinti
әt vә süd•
unüyütmә  yarma

kombinәlәşdirilmiş yem
әt vә süd
tamlı yeyinti
balıq•
unüyütmәyarma



623

624

625

626

620. Aşağıdakı tәsdiqini tapmış fikirlәrdәn hansı düzdür?

621. Aşağıdakı tәsdiqini tapmış fikirlәrdәn hansı düzdür?

622. Yeyinti sәnayesini necә sәciyyәlәndirmәk olar?

623. Aşağıda sadalananlardan hansı unüyütmә  yarma sahәsinin xüsusiyyәtidir?

kombinәlәşdirilmiş yem
unüyütmәyarma
әt vә süd
tamlı yeyinti•
balıq

Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsi xammal bazasının olubolmamasından asılı deyil
Әksәr yeyinti sәnaye müәssisәlәri uzun bir müddәt әrzindә öz xәrclәrini ödәyir
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri ancaq kiçik istehsal müәssisәlәri kimi tәqdim olunur
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesindә әn çox saya malikdir•
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri nisbәtәn yüksәk olmayan sәmәrәlilik sәviyyәsi ilә sәciyyәlәnir

Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesinin әn çoxsaylı müәssisәlәri sırasına aiddir; özündә transmilli korporasiyaları birlәşdirir; yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin
әksәriyyәti xәrclәrini uzun müddәtdә çıxarır
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesinin әn çoxsaylı müәssisәlәri sırasına aid deyil; özündә hәm kiçik müәssisәlәri, hәm dә transmilli korporasiyaları
birlәşdirir
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesindә әn çoxsaylı müәssisәlәr sırasına düşmür, özündә yalnız kiçik müәssisәlәri birlәşdirir, әksәr yeyinti sәnaye
müәssisәlәri öz xәrclәrini qısa bir vaxtda çıxarır
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesinin әn çoxsaylı müәssisәlәrdir. O, özündә hәm çox böyük olmayan, hәm dә transmilli korporasiyaları birlәşdirir; әksәr
yeyinti sәnaye müәssisәlәri qısa bir vaxtda öz xәrclәrini çıxarır

•
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesindә әn çoxsaylı müәssisәlәrә malikdir; özündә ancaq kiçik müәssisәlәri birlәşdirir; yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin
әksәriyyәti xәrclәrini qısa bir vaxtda çıxarır

Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir, mәşğulluqda aşağı sәviyyәyә, әsas istehsal fondlarının dәyәrindә isә yüksәk
sәviyyәyә malikdir.
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn aşağı sәviyyәyә malikdir, әsas istehsal fondlarının dәyәrindә nisbәtәn aşağı sәviyyәyә malikdir
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir, mәşğul olanları yüksәk sәviyyәlidir, әsas istehsal fondlarının dәyәrindә yüksәk
sәviyyәyә malikdir
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә, mәşğuluqda vә әsas istehsal fondlarının dәyәrindә isә yüksәk olmayan xüsusi çәkiyә
malikdir

•
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk, mәşğulluqda vә әsas istehsal fondlarının dәyәrindә isә aşağı xüsusi çәkiyә malikdir



627

628

629

630

624. Çörәkbişirmә sahәsinin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

625. Hansı sahәdә әsas mәhsuldan әlavә geniş çeşiddә yeyinti vә texniki piylәrin, yapışqanlı maddәlәrin (jelatin); әrzaq vә yem üçün un, tibbi
dәrmanlar istehsal olunur?

626. Yeyinti sәnayesi, bu:

627. Hansı sahә işçi qüvvәsinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәk olan rayonlara sövq edir?

Kiçik vә orta müәssisәlәrdә istehsal güclәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin aşağı olması vә müxtәlif mülkiyyәt formalı iri müәssisәlәrin çox olması
İstehsal güclәrinin kiçik vә iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması vә iri şәxsi mülkiyyәt müәssisәlәrinin çox olması
İri müәssisәlәrdә istehsal güclәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin aşağı olması vә müxtәlif mülkiyyәt formalı kiçik müәssisәlәrin sayının çox olması
İstehsal güclәrinin iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması vә müxtәlif mülkiyyәt formalı kiçik müәssisәlәrin çox olması•
İri müәssisәlәrdә istehsal güclәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi vә çoxsayı dövlәt müәssisәlәrinin olması

çörәk istehsalı әrazi әlamәtinә görә mәhdudlaşdırılır; istehsalçılar azad surәtdә yerli bazardan kәnara çıxa bilirlәr; sahәdә qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin
yüksәk sәviyyәdә olması qeyd olunur.
çörәk istehsalı әrazi üzrә yerlәşdirmәdәn asılı deyil; istehsalçılar azad surәtdә yerli bazardan kәnara çıxa bilirlәr; sahәdә qiymәtin әmәlә gәlmәsinә dövlәt qarışmır
çörәk istehsalının әrazi әlamәtinә görә mәhdudlaşdırılması; istehsalçıların yerli bazara istiqamәtlәnmәsi; sahәdә qiymәtin yaranması prosesinә dövlәt qarışmır
çörәk istehsalının әrazi әlamәtinә görә mәhdudlaşdırılması; istehsalçıların yerli bazara istiqamәtlәnmәsi; sahәdә qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi yüksәk dәrәcәdә
özünü göstәrir

•
çörәk istehsalı әrazi üzrә yerlәşdirmәdәn asılı deyil; istehsalçılar azad surәtdә yerli bazardan kәnara çıxa bilirlәr; sahәdә qiymәtin dövlәt tәrәfindәn yüksәk
sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi qeyd olunur

çörәkbişirmә
balıq
tamlı yeyinti
әt vә süd•
unüyütmә  yarma

kapitaltutumlu sahәdir
enerjitutumlu sahәdir
әmәktutumlu sahәdir
materialtutumlu sahәdir•
fondtutumlu sahәdir

Kapitaltutumlu
Enerjitutumlu
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633

634

635

628. Yeyinti sәnayesinin hansı müәssәsәlәri xammal mәnbәyi olan rayonlara sövq edir?

629. Hansı müәssisәlәr istehlak rayonlarına sövq edir?

630. Hansı müәssisә hәr bir şәhәrdә yerlәşdirilmәlidir?

631. Yeyinti sәnaye sahәlәrinin yerlәşdirilmәsinin xüsusiyyәtinә nә aiddir?

632. Hansı müәssisә hazırladığı hazır mәhsulun çәkisindәn bir neçә dәfә artıq olan xammaldan istifadә edir?

Materialtutumlu
Әmәktutumlu•
Fondtutumlu

qәndrafinad istehsalı
likeraraq istehsalı
çörәkbişirmә
konserv•
alkoqolsuz içkilәr

Balıq
Şәkәr çuğunduru
Konservlәr
Qәnd – rafinad•
Şәrab emalı müәssisәlәri

pivәbişirmә vә balıq mәhsulları istehsalı sәnaye müәssisәlәri
duz vә qәnd – rafinad sәnaye müәssisәlәri
unüyütmә, şәkәr çuğunduru sәnaye müәssisәlәri
çörәkbişirmә vә alkoqolsuz içkilәr sәnaye müәssisәlәri•
liker – araq vә yarma müәssisәlәri

Çoxsaylı xammal növlәrinin daşınılmasının mümkünlüyü
Yeyinti mәhsullarının istehlakının xüsusiyyәtlәrinә görә әrazi üzrә mәhdudlaşdırılması
İstehsalın әmәktutumluluğu
Bir çox xammal növlәrinin istehsalının mövsümi xüsusiyyәtә malik olması•
Emal edilәn xammalın birkomplektli tәrkibә malik olması

•



636

637

638

639

633. Hansı müәssisәlәrdә hazır mәhsulun çәkisi ilkin xammalın çәkisini әhәmiyyәtli dәrәcәdә üstәlәyir?

634.Hansı müәssisәdә ilkin xammalın çәkisi hazır mәhsulun çәkisi ilә müqayisә edilә bilәr?

635. Hansı müәssisәlәr hәr bir vilayәtdә vә uzaq әyalәtlәrdә mütlәq yerlәşdirilmәlidir?

636. Hansı sahәninn yerlәşdirilmәsi elmi – iqtisadi әsaslandırmadan asılı olmayaraq mәhdudlaşdırılmalıdır?

şәkәr çuğunduru•
makaron istehsal edәn
pivәbişirmә
qәnd – rafinad
liker – araq

yağ – pendir istehsalı
qәnd – rafinad
şәkәr çuğunduru
pivәbişirmә•
makaron istehsalı

liker – araq
pivәbişirmә
şәkәr çuğunduru
qәnd – rafinad•
yağ – pendir

pivәbişirmә vә balıq mәhsulları sәnaye müәssisәlәri
duz vә qәnd – rafinad sәnaye müәssisәlәri
tütün istehsalı vә alkoqolsuz içkilәr sәnayesi
unüyütmә, әt vә süd sәnaye müәssisәlәri•
liker – araq vә yarma müәssisәlәri

liker – araq vә yarma müәssisәlәri
unüyütmә, әt vә süd sәnaye müәssisәlәri
tütün istehsalı vә alkoqolsuz içkilәr sәnayesi
tütün istehsalı, çay vә sitrus mәhsulları istehsalı•
duz vә qәnd – rafinad sәnaye müәssisәlәri



640

641

642

643

644

637. Hansı sahәnin müәssisәlәri iri istehlak mәntәqәlәrindә yerlәşdirilir?

638. Hansı müәssisәlәr әt, süd vә quşçuluğun yüksәk inkişaf etdiyi rayonlarda yerlәşdirilir?

639. Әt vә süd sәnayesinin yerlәşdirilmәsi xüsusiyyәtinә nә tәsir göstәrir?

640. Saxlanma müddәti mәhdud olan әt mәhsulları sәnaye müәssisәlәri harada yerlәşdirilir?

641. Saxlanması uzunmüddәtli olan әt mәhsulları müәssisәlәri harada yerlәşdirilir?

çuğundur  şәkәr
duz istehsalı
kombinәlәşdirilmiş yem
çörәkbişirmә•
tütün

yağ istehsalı
tamlı yeyinti
pendir istehsalı
kombinә edilmiş yem istehsalı•
süd konserv

xammalın daima olması
regionda әmәk ehtiyatlarının çoxluğu
su ehtiyatlarının olması
maldarlıq tәsәrrüfatının yerlәşdiyi yer•
sosial infrastrukturun olması

dağlıq regionlarda
hәm iri yaşayış mәntәqәlәrindә, hәm dә xammal zonasında
xammal zonasında
iri yaşayış mәntәqәlәrindә•
kәnd yerlәrindә

dağlıq regionlarda
xammal zonasında
iri yaşayış mәntәqәlәrindә
hәm iri yaşayış mәntәqәlәrindә, hәm dә xammal zonasında•



645

646

647

648

649

642. Hansı süd mәhsulları müәssisәlәri istehlak mәntәqәlәrindә yerlәşdirilir?

643. Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsinin iqtisadi әsaslandırılması hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilir?

644. Aşağıda verilәn fikirlәrin hansı düzdür?

645. Süd istehsalının xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?

646. Aşağıda verilәn fikirlәrin hansı düzdür?

•
kәnd yerlәrindә

kәsmik vә xama istehsal edәn
pendir istehsalı
yağ – pendir
qatıq vә yoqurt istehsal edәn•
südkonservlәr

Müәssisәlәrin yerlәşdirilmәsi üçün makrorayonun müәyyәn edilmәsi; xammal emalına lazım olan әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi; әlavә
istehsal güclәrinin yerlәşdirilmәsi üçün mikrorayonunun müәyyәn edilmәsi
xammalın emalı üçün lazım olan әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinin yerlәşdirilmәsinin müәyyәn edilmәsi; әlavә
istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin yerlәşdirilmәsinin makro rayonunun müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi
xammalın emalı üçün lazım olan әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinin yerlәşdirilmәsi mikrorayonunun müәyyәn
edilmәsi; müәssisәnin yerlәşdirilmәsinin mikrorayonunun müәyyәn edilmәsi

•
Istehsalın yerlәşdirilmәsinin mikrorayonunun müәyyәn edilmәsi; yerlәşdirmәnin makrorayonunun müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın
müәyyәn edilmәsi

dәyirmanların vә yarma zavodlarının yerlәşdirilmәsi yarma bitkilәrinin becәrildiyi vә mәhsulun istehlakı rayonlarından asılı deyil
dәyirmanlar vә yarma zavodları әsasәn mәhsulun istehlakı yerlәrindә yerlәşdirilir
dәyirmanlar әsasәn yarma bitkilәri becәrilәn rayonlarda, yarma zavodları isә mәhsulun istehlakı yerlәrindә yerlәşdirilir
dәyirmanlar әsasәn mәhsulun istehlak olunduğu yerdә, yarma zavodları isә yarma becәrilәn rayonlarda yerlәşdirilir•
dәyirmanlar vә yarma zavodları әsasәn yarma bitkilәri becәrilәn rayonlarda yerlәşdirilir

onun hәm istehlak rayonlarına yaxınlığı, hәm dә xammal zonasına yaxın olması, hәmçinin hazır mahsulun saxlanma müddәtinin çox qısa olması
istehlak rayonlarına meylli olması vә mәhsulun saxlanma müddәtinin qısa olması
xammal zonalarına meylli olması vә hazır mәhsulun saxlanma müddәtinin uzun olması
istehlak rayonlarına meylli olması vә mәhsulun saxlanma müddәtinin uzun olması
xammal zonasına meylli olması vә hazır mәhsulun saxlanma müddәtinin qısa olması•



650

651

652

653

647. Yeyinti sәnaye sahәlәrinin hansı xüsusiyyәti onların yerlәşdirilmәsinә tәsir edir?

648. Hansı sahәdә mәhsula olan tәlәbin әksәr hallarda dәyişilmәsi mövsümlülük yaradır?

649. Kәnd tәsәrrüfatı xammalının hansı növlәri mәlumdur?

650. Yeyinti sәnaye xammalı әsasәn:

çörәkbişirmә müәssisәlәri әsasәn xammal mәnbәyi olan rayonlara meylli olurlar
unüyütmә zavodlarının hazır mәhsullarının böyük bir hissәsi mәhsulun keyfiyyәtinә zәrәr vermәdәn xüsusi nәqliyyatla daşınır
çörәyin saxlanma müddәtindә mәhdudiyyәt yoxdur, ona görә dә onun uzunmüddәtli ehtiyatı saxlanılmır
taxılın üyüdülmәsi zamanı alınan undan başqa әlavә mәhsul vә tullantılar konservlәşdirilmiş yemlәr üçün çox qiymәtli mәhsullardır•
unüyütmә müәssisәlәrindә alınan әlavә mәhsul vә tullantılardan ikinci mәhsulun alınmasında istifadә olunur

xammalın bir çoxunun mövsümi xüsusiyyәti, ayrı – ayrı xammal resurslarının daşınılmaz olması, mәhsulun maya dәyәrindә nәqliyyat xәrclәrinin xüsusi çәkisinin
aşağı olması
xammal emalının tәrkibinin çox komponentli olması, ayrı – ayrı xammal resurslarının daşınılmaması, yeyinti mәhsullarının dәyәrindә vә maya dәyәrindә daşınma
xәrclәrinin aşağı paya malik olması
çoxnövlü xammalın mövsümi xüsusiyyәti, xammalın emalının bir tәrkibli olması, maya dәyәrindә vә yeyinti mәhsullarının maya dәyәrindә nәqliyyat xәrclәrinin
azlığı
bir çox xammal növlәrinin mövsümi xüsusiyyәti, bәzi xammalın vә hazır yeyinti mәhsullarının daşınılmaz olması, bir çox yeyinti mәhsullarının istehlakının hәr
yerdә vә kütlәvi istehlakı

•
әksәr yeyinti mәhsullarının istehlakının mövsümi xüsusiyyәti, xammalın emalının tәrkibinin bir komponentli olması, mәhsulun maya dәyәrindә nәqliyyat
xәrclәrinin yüksәk xüsusi çәkisi

Spirtә
Nişasta – pateka
Konservlәrә
pivә  alkoqolsuz içkilәrә•
Şәkәrә

mineral, süni vә ikinci emal
ilkin vә ikinci emal
tәbii vә süni
bitki vә heyvan mәnşәli•
mineral, süni vә ilkin

ikinci emal
mineral



654

655

656

657

658

651. Nişasta – patoka sәnayesinin xammal bazasını nә tәşkil edir?

652.Yeyinti sәnayesindә hazır mәhsulun dәyәrindә xammalın vә materialların xüsusi çәkisi necәdir?

653. Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәtindә hansı iqtisadi amillәrdәn biri mühümdür?

654. Kәnd tәsәrrüfatı xammalının әsas xüsusiyyәtini nә tәşkil edir?

655. Hansı sahәdә xammalın il әrzindә fasilәlәrlә daxil olması mövsümlülüklә әlaqәdar deyil?

sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı•
süni

meyvә vә gilәmeyvә
günәbaxan
taxıl mәhsulları
kartof•
şәkәr çuğunduru

90%dәn yuxarı
40% ә qәdәr
30%dәn aşağı
70%dәn yuxarı•
60%ә qәdәr

әmәyin tәşkili vә idarәetmә
әmәk ehtiyatları
elmi – texniki tәrәqqi
xammal resursları•
mülkiyyәt forması

istehsalın mövsümi xüsusiyyәti•
bәrpa oluna bilmәmәsi
aşağı dәyәrә malik olması
onun daşınaqlı olmaması
bir komponentli olması



659

660

661

662

656. Sәnaye xammalının hansı növlәri mәlumdur?

657. Yeyinti sәnaye sahәlәrinin xammal bazasının inkişafının vә formalaşmasının әn mühüm amillәri bunlardır:

658. Hansı sәnayenin xammal bazası özündә taxıl, unüyütmә vә yarma sәnayesinin tullantılarını, әt vә balıq sәnayesini, yağlı bitkilәr emalını,
spirt, pivәbişirmә, şәkәr sәnayesini birlәşdirir?

659. Әlәklәr, xәmir üçün şkaflar, süzmә xәtlәri, tәzyiqsüzgәclәr әsas fondların hansı qrupuna aid edilir?

spirt istehsalı
pivә  alkoqolsuz içkilәr•
konserv istehsalı
kraxmalpateka
şәkәr istehsalı

mineral, süni, ilkin
tәbii vә süni
bitki vә heyvan mәnşәli
mineral, süni vә ikinci•
ilkin vә ikinci

sosial – iqtisadi vә texnoloji
xammal vә sosial
texnoloji vә xammal
tәbii – iqlim vә sosial  iqtisadi•
tәbii – iqlim vә әmәk

likor  araq
makaron istehsalı
konserv istehsalı
kombinәlәşdirilmiş yem•
unüyütmә

istehsal lәvazimatları
ölçmә vә tәnzimlәyici cihaz vә avadanlıqlar
güc maşın vә avadanlıqları
iş maşın vә avadanlıqları•
alәtlәr



663

664

665

666

667

660. Hansı sahәdә iş maşın vә avadanlıqlarının xüsusi çәkisi yeyinti sәnayesi üzrә orta sәviyyәdәn yüksәkdir?

661. Hansı sahәdә qurğuların xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

662. Hansı sahәdә güc maşın vә avadanlıqlarının xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

663. Hansı sahәdә mövsümi ehtiyatın yaradılması xammalın hazırlanmasının mövsümi xarakteri ilә bağlıdır?

664. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә istehsal ehtiyatları yüksәk xüsusi çәkiyә (bütün dövriyyә fondlarının dәyәrinin 80 %dәn yüksәk)
malikdir?

duz
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
balıq•
qәnnadı

balıq
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
duz•
qәnnadı

balıq
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
şәkәr•
duz

pivәbişirmә
makaron
çörәkbişirmә
çuğundurşәkәr•
qәnnadı

balıq
unüyütmәyarma
şәrabçılıq

•



668

669

670

671

672

665. Hansı sahә istehsal tsiklinin uzun müddәtliliyi vә bitmәmiş istehsalın nisbәtәn böyük hәcmi ilә sәciyyәlәnir?

666. Aşağldakı qeyd olunan sahәlәrdәn hansı gün әrzindә bir dövriyyәnin yüksәk uzun müddәtliliyinә malikdir?

667. Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı yüksәk dövriyyә әmsalına malikdir?

668. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә istehsal ehtiyatlarının mühüm hissәsini tara vә qablaşdma materialları tәşkil edir?

669. Hansı sahәdә dövriyyә fondlarının böyük hissәsi tәdavül sahәsindә yerlәşir?

şәkәr•
konserv

balıq
konserv
çörәkbişirmә
şәrabçılıq•
çuğundurşәkәr

çuğundurşәkәr
makaron
çörәkbişirmә
şәrabçılıq•
qәnnadı

şәrabçılıq
qәnnadı
makaron
çörәkbişirmә•
çuğundurşәkәr

konserv•
çuğundurşәkәr
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
balıq

likoraraq
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670. Hansı sahәdә bitmәmiş istehsala normativ tәyin edilmir?

671. Yeyinti sәnaye sahәlәrinin әmәk resursları bütöv sәnayenin әmәk resruslarının tәxminәn neçә faizini tәşkil edir?

672. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә әmәk haqqı daha yüksәk taarif dәrәcәlәri ilә hәyata keçirilir?

673. Yeyinti sәnayesindә nә qәdәr sәnәt vә ixtisaslar vardır?

674. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәrindә әmәk mıhsuldarlığının natural göstәricisi qәbul edilmәzdir?

qәnnadı
yağpiy
şәkәr•
şәrabçılıq

konyak istehsalı
pivәbişirmә
konserv
çörәkbişirmә•
şәrabçılıq

0.2
0.1
0.05
0.07•
0.13

çörәkbişirmә sahәsindә
konserv sahәsindә
әt vә süd sahәsindә
efir yağları sahәsi•
alkoqolsuz içkilәr sahәsindә

1000.0
850.0•
200.0
450.0
650.0
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676. Kütlәvi iaşәdә әsas fondların ilkin dәyәri nәdir?

677. Tikinti sәnayesinin fәaliyyәti:

678. Tikinti materialları istehsalı hansı sahәlәrdәn ibarәtdir?

680. Tikinti materialları müәssisәlәridaha çox:

balıq
şәkәr  rafinad
çörәkbişirmә
şәrabçılıq•
konservlәr

obyektlәrin istismara verilmәsi zamanı dövriyyә fondlarının yaradılmasına sәrf olunan mәblәğdir
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәridir
obyektlәrin istismara verilmәsi zamanı әsas fondların daşınmasına çәkilәn xәrclәrdir
obyektlәrin istismara verilmәsi zamanı әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan mәblәğdir•
әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn dәyәrin miqdarıdır

sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә xidmәt sahәlәri üçün konsaltinq xidmәti göstәrmәkdәn ibarәtdir
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr iqtisadi vә sosial sektorlar üçün istehsal vә qeyriistehsal tәyinatlı әsas fondların bәrpası vә satışını tәşkil etmәkdәn ibarәtdir
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr iqtisadi vә sosial sektorlar üçün istehsal vә qeyriistehsal tәyinatlı әsas fondların satışını tәşkil etmәkdәn ibarәtdir
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr iqtisadi vә sosial sektorlar üçün istehsal vә qeyriistehsal tәyinatlı әsas fondlar yaratmaqdan, daşınmaz әmlakın bәrpasını, әsaslı vә
cari tәmirini hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir

•
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr iqtisadi vә sosial sektorlar üçün dövriyyә fondları istehsal etmәkdәn ibarәtdir

yeyinti vә yüngül sәnaye üçün xammal vә materialların hazırlanmasından ibarәetdir
әlvan vә qara metallların hasil edilmәsi, saflaşdırlması, hәmçinin hörgü materiallarının vә beton vә dәmirbeton konstruksiyalarının hazırlanmasından ibarәtdir
әlvan vә qara metallların hasili, hörgü materiallarının vә beton vә dәmirbeton konstruksiyalarının hazırlanmasından ibarәtdir
mineraltikinti xammalının çıxarılması, hörgü materiallarının vә beton vә dәmirbeton konstruksiyalarının hazırlanmasından ibarәtdir•
әlvan vә qara metallların hasil edilmәsi, saflaşdırlması vә onlardan yarımfabrikat vә hazır mçәhsulların alınması mәrhәlәlәrindәn ibarәtdir.

Masallı, Lәnkәran iqtisadi rayonlarında, xüsusilә Bakı, Gәncә vә Şirvan şәhәrlәrindә cәmlәşmişdir.
Masallı, GәncәQuba iqtisadi rayonlarında, xüsusilә Bakı, Sumqayıt vә Şirvan şәhәrlәrindә cәmlәşmişdir
Masallı, GәncәQazax iqtisadi rayonlarında, xüsusilә Bakı, Sumqayıt vә Şirvan şәhәrlәrindә cәmlәşmişdir.
Abşeron, GәncәQazax iqtisadi rayonlarında, xüsusilә Bakı, Sumqayıt vә Gәncә şәhәrlәrindә cәmlәşmişdir•
Masallı, ŞamaxıQuba iqtisadi rayonlarında, xüsusilә Bakı, Sumqayıt vә Şirvan şәhәrlәrindә cәmlәşmişdir
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681. Tikinti materialları müәssisәlәrinın Abşeron, GәncәQazax iqtisadi rayonlarında, xüsusilә Bakı, Sumqayıt vә Gәncә şәhәrlәrindә
cәmlәşmәsinin әsas sәbәbi:

682. Azәrbaycanda tikinti materialları istehsalına görә 1ci yerdә:

683. Azәrbaycanda tikinti materialları istehsalına görә 2ci yerdә:

684. Azәrbaycanda tikinti materialları istehsalına görә 2ci yerdә:

685. Ölkәdә inşaat, memarlıq vә şәhәrsalmaya aid dövlәt siyasәtini hәyata keçlirmәsinә nәzarәt işi hansı tdövlәt qurumlarına hәvalә edilmişdir?

nәqliyyat amili
enerji resurslarının olması
xammal bazasına yaxınlıq
bu iqtisadi zonalarda tikinti materiallarına tәlәbat daha çox olması•
ucuz әmәk resurslarının olması

sement istehsalı vә dәmirbeton konstruksiyaları istehsalı durur.
tәbii divar daşı vә müxtәlif xammal hasilatı tutur
sement istehsalı durur.
dәmirbeton konstruksiyaları istehsalı durur.•
sement istehsalı vә tәbii divar daşı vә müxtәlif xammal hasilatı durur

dәmirbeton konstruksiyaları istehsalı durur.
sement istehsalı vә dәmirbeton konstruksiyaları istehsalı durur.
sement istehsalı vә tәbii divar daşı vә müxtәlif xammal hasilatı durur
tәbii divar daşı vә müxtәlif xammal hasilatı tutur
sement istehsalı durur.•

sement istehsalı vә dәmirbeton konstruksiyaları istehsalı durur.
sement istehsalı durur.
dәmirbeton konstruksiyaları istehsalı durur.
tәbii divar daşı vә müxtәlif xammal hasilatı tutur•
sement istehsalı vә tәbii divar daşı vә müxtәlif xammal hasilatı durur

respublikanın Dövlәt Şәhәrsalma Arxitektura Komitәsinә, Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinә, SESlәrә vә Fövqәladә Hallar Nazirliyinә hәvalә edilmişdir.
respublikanın Dövlәt Gömrük Komitәsinә vә Fövqәladә Hallar Nazirliyinә hәvalә edilmişdir
respublikanın Dövlәt Şәhәrsalma Arxitektura Komitәsinә, Dövlәt Gömrük Komitәsinә hәvalә edilmişdir

•
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686. Tikintiquraşdırma işlәrinin maya dәyәrinin neçә %ini tikinti materialları vә konstruksiyalarına çәkilәn xәrclәr tәşkil edir?

687. Tikintinin material resurslarına olan tәlәbatının tәqribәn neçә %ini sәnayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı vә sellülozkağız
sahәlәri tәmin edir

688.Tikinti sәnayesi mәhsullarına:

690. tikintidә istifadә olunan hansı xammal vә materiallar ehtiyatları Abşeronda cәmlәnmışdır?

respublikanın Dövlәt Şәhәrsalma Arxitektura Komitәsinә, Fövqәladә Hallar Nazirliyinә hәvalә edilmişdir.•
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinә, SESlәrә vә Fövqәladә Hallar Nazirliyinә hәvalә edilmişdir

2128%ini tikinti materialları vә konstruksiyalarına çәkilәn xәrclәr tәşkil edir.
1525%ini tikinti materialları vә konstruksiyalarına çәkilәn xәrclәr tәşkil edir
2530%ini tikinti materialları vә konstruksiyalarına çәkilәn xәrclәr tәşkil edir.
5565%ini tikinti materialları vә konstruksiyalarına çәkilәn xәrclәr tәşkil edir•
8590%ini tikinti materialları vә konstruksiyalarına çәkilәn xәrclәr tәşkil edir

08%ini sәnayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı vә sellülozkağız sahәlәri tәmin edir
10%ini sәnayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı vә sellülozkağız sahәlәri tәmin edir
30%ini sәnayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı vә sellülozkağız sahәlәri tәmin edir
80%ini sәnayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı vә sellülozkağız sahәlәri tәmin edir•
12%ini sәnayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı vә sellülozkağız sahәlәri tәmin edir

sement, dәmirbeton konstruksiyalar vә panellәr, daşkömür, kәrpic, şüşә, şifer, asbestsement boru, qonur kömür, polimertikinti materialları, linoleum, santexnika,
kimyәvi qapıpәncәrә mәmulatları daxildir
qazneft mәhsulları
su vә maye konsentratlar
sement, dәmirbeton konstruksiyalar vә panellәr, kubikmişar daşı, kәrpic, şüşә, şifer, asbestsement boru, istilikizolyasiya, polimertikinti materialları, linoleum,
santexnika, kimyәvi qapıpәncәrә mәmulatları daxildir

•
turizm sәnaye mәhsulları

daş, şüşә, tikinti qumu, mneral sular.
daş, şüşә, tikinti qumu, daşkömür
daş, mis, tikinti qumu, keramika
daş, şüşә, tikinti qumu, keramika•
neftqaz, şüşә, tikinti qumu, keramika
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691. Mişar daşı hansı karxanalarda daha çox istehsal olunur?

692. Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı tikinti sәnayesindә istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

693. Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

694. İstehsalın tәşkilinin formalarına nә aid deyil ?

695. Dövriyyә zadeli nә vaxt yaradılır?

Qaradağ, Güznüt, Şüvәlan, Korgöz karxanasında istehsal olunur
Qarabağ, Güzdәk, Şüvәlan, Korgöz karxanasında istehsal olunur
Qaradağ, Güzdәk, Şirvam\n, Korgöz karxanasında istehsal olunur
Qaradağ, Güzdәk, Şüvәlan, Korgöz karxanasında istehsal olunur•
Qaradağ, Güzdәk, Şüvәlan, Şәki karxanasında istehsal olunur

paralellik prinsipi;
mütanasiblik prinsipi;
fasilәsizlik prinsipi;
bәrabәrlik prinsipi•
ahәngdarlıq prinsipi;

analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti
mәhsulun maya dәyәri
hazır mәsul anbarının hәcmi•
inflyasiyanın sәviyyәsi

düzxәtli forma.
predmet forması;
texnoloji forma;
analitik forma;•
fәrdi forma;

zadellәrә olan günlük minmum tәlәbatı ödәmәk üçün yaradılır.
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına bәrabәr olduğu halda yaradılır;
ayrıayrı iş yerlәrindә, istehsal sahәlәrindә istehsalın hәcminin artırılması üçün yaradılır;
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına nisbәtәn fәrqlәndiyi halda yaradılır;•
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696. Mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal prosesi:

697. Müәssisә işçilәri işlәyirlәr ki:

698. Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı vaxt normasına aid deyil?

699. Kimlәr üçün әmәyin ödәnilmәsinin dolayı işәmuzd formasından istifadә olunur?

700. Növbәdaxili iş vaxtı itkilәrinә aiddir:

•
iş yerlәrinin әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmamış boşdayanmalar yarandığı vә zay mәhsulların buraxıldığı tәqdirdә sığortalanmaq üçün yaradılır;

normal, cari vә perspektiv istehsal proseslәrinә ayrılır.
fәrdi, kütlәvi vә seriyalı istehsal proseslәrinә ayrılır;
fәrdi, dәstәli vә axınlı istehsal proseslәrinә ayrılır;
әsas, kömәkçi vә xidmәtediji istehsal proseslәrinә ayrılır;•
әmәk, tәbii vә fәrdi istehsal proseslәrinә ayrılır;

rentabellik yüksәlsin;
әmәk haqqı yüksәldilsin;•
kreditlәrә görә faizlәr aşağı salınsın;
istehsal xәrclәri azaldılsın;
әmәk mәhsuldarlığı artsın;

hazırlıqtamamlama vaxtı;
iş yerinә xidmәt vaxtı;
әsas vaxt;
mәnzuniyyәt vaxtı;•
kömәkçi vaxt;

rәhbәrlәr.
mütәxәssislәr;
әsas fәhlәlәr;
kömәkçi fәhlәlәr;•
xidmәtçilәr;

bütün günü boşdayanma.
müdiriyyәtin icazәsinә görә işdә olmama;

•



materialın emal üçün gecikmәsi;•
üzürsüz sәbәbәdәn işdә olmama;
xәstәlәik üxәndәn boşdayanma;


