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2508y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2508Y Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı
1 Maşınqayırma kompleksinin tәrkibindә neçә sahә olur? 01

•

40.0
70.0
30.0
60.0
50.0

2 İnkişaf etmәmiş ölkәlәrdә ÜDMun neçә faizi maşınqayırmanın payına düşür? 01

•

1520 %;
10%dәn az;
60%dәn çox.
4555 %;
2535 %;

3 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә ÜDMun neçә faizi maşınqayırmanın payına düşür? 01

•

1520 %;
10%dәn az;
2535 %;
4555 %;
60%dәn çox.

4 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDMun neçә faizi maşınqayırmanın payına düşür? 01

•

60%dәn çox.
1520 %;
10%dәn az;
4555 %;
2535 %;

5 “Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı” kursunun öyrәnilmәsindә daha çox istifadә olunan tәdqiqat metodu
hansıdır? 01

•

deduksiya
müqayisәli tәhlil
dialektik
elmi abstraksiya
iqtisadiriyazi qruplaşdırma;

6 “Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı” kursunun tәdqiqat obyekti hansıdır? 01

•

makro vә mikroiqtisadiyyatın qarşılıqlı әlaqәsi
sahәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti
ölkә sәnayesi
qeyriistehsal müәssisәlәri

7 Aşağıdakılardan hansı maşınqayırmanın inkişaf xüsusiyyәtlәrinә aid deyil? 01

•

sahәnin idarә edilmәsinin tәşkilat quruluşu
sahә üçün xüsusi vergi dәrәcәsi
sahәdә istehsalın ictimai tәşkili formalarının özünәmәxsusluğu
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sahә müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsi
istehsal olunan mәhsulun xarakteri

8 Makroiqtisadi göstәricilәrә hansı aiddir? 01

•

istehsal xәrclәri, ÜDM, infiliyasiya vә işsizliyin sәviyyәsi
milli gәlir, ÜDM, infiliyasiya vә işsizliyin sәviyyәsi;
milli gәlir, mәnfәәt, maya dәyәri;
fond tutumu, fondverimi, milli gәlir, mәnfәәt;
әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı;

9 Maşınqayırma müәssisәlәrinin istehsal etdiklәri mәhsullara hansı xüsusiyyәt aiddir? 01

•

enerjitutumlu
elmtutumlu
material vә elm tutumlu
kapitaltutumlu
materialtutumlu

10 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansılar aiddir?

•

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

11 Mövzu nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil:

•

marketinq
maliyyә
menecment
maşınqayırmanın iqtisadiyyatı
әmәyin iqtisadiyyatı

12 Sahә nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil:

•

sәnayenin iqtisadiyyatı
әmәyin iqtisadiyyatı
aqrarsәnaye kompleksinin iqtisadiy yatı
maşınqayırmanın iqtisadiyyatı
nәqliyyatın iqtisadiyyatı

13 «Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı» kursunun predmeti hansıdır?

•

mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki
tәzahür formalarının, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqların, tglәb vә tәklifin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrin
öyrәnilmәsidir.
müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin araşdırılmasıdır;
maşınqayırma sәnayesindә mövcud iqtisadi qanunların fәaliyyәti vә tәzahür formalarını, bazarın tәlәbatlarını
ödәmәk mәqsәdilә optimal xәrclә yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrini tәmin edәn amillәri, sahә iqtisadiyyatının tәn 
zimlәmә qayda vә vasitәlәrini, sahәnin sәmәrәlilik göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq üçün onun idarә edilmәsinin
metod vә üsullarını öyrәnmәkdir;
müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsidir;
istehsal edilәn mәhsulun iqtisadi tәyinatı, istehlak olunan әmәk cisimlәrinin vә tәtbiq edilәn әmәk vasitәlәrinin
ümumiliyi, texnoloji istehsal üsulunun mahiyyәtinә görә oxşar olan müәssisәlәrin mәcmusudur;

14 «Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı» kursunun obyekti hansıdır?
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•

mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki
tәzahür formalarının öyrәnilmәsi.
istehsal edilәn mәhsulun iqtisadi tәyinatı, istehlak olunan әmәk cisimlәrinin vә tәtbiq edilәn әmәk vasitәlәrinin
ümumiliyi, texnoloji istehsal üsulunun mahiyyәtinә görә oxşar olan maşınqayırma müәssisәlәrin mәcmusunu
tәşkil edәn maşınqayırma sәnaye sahәsi;
iqtisadi qanunların fәaliyyәti vә tәzahür formaları, optimal xәrclә yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrini tәmin edәn amillәr,
sahә iqtisadiyyatının tәn zimlәmә qayda vә vasitәlәri;
maşınqayırmada baş verәn iqtisadi proseslәrin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi;
müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri;

15 «Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı» kursu aşağıdakılardan hansına aiddir:

•

Makro vә mezoiqtisadiyyat
Mikroiqtisadiyyat
Mezoiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat
Makroiqtisadiyyat

16 İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәyyәn miqdar mәhsulun hazırlanması üzrә istehsal prosesi vә onu
tәşkil edәn ayrıayrı tәrkib hissәlәrinin eyni vaxtdan bir tәkrar olunmasına әsaslanır? 02

•

fasilәsizlik prinsipi
mütәnasiblik prinsipi
ixtisaslaşma prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
düzxәtlilik prinsipi

17 İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә
tutur? 02

•

ixtisaslaşma prinsipi
mütәnasiblik prinsipi
paralellik prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
düzxәtlilik prinsipi

18 İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin
vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur? 02

•

fasilәsizlik prinsipi
ixtisaslaşma prinsipi
paralellik prinsipi
mütәnasiblik prinsipi
düzxәtlilik prinsipi

19 İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı
mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә, yәni paralel olaraq hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur? 02

•

fasilәsizlik prinsipi
mütәnasiblik prinsipi
ixtisaslaşma prinsipi
paralellik prinsipi
düzxәtlilik prinsipi

20 İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır
mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır? 02

•

fasilәsizlik prinsipi
mütәnasiblik prinsipi
paralellik prinsipi
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•

düzxәtlilik prinsipi
ixtisaslaşma prinsipi

21 İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә
görә düzgün ixtisaslaşmasını vә onlar arasındakı kooperasiyasını әks etdirir? 02

•

fasilәsizlik prinsipi
mütәnasiblik prinsipi
paralellik prinsipi
ixtisaslaşma prinsipi
düzxәtlilik prinsipi

22 İstehsal prosesinә nә daxi deyil?

•

tәbii proseslәr.
xidmәtedici әmәk prosesi;
kömәkçi әmәk prosesi;
tәdavül prosesi;
әsas әmәk prosesi;

23 Mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal prosesi:

•

normal, cari vә perspektiv istehsal proseslәrinә ayrılır.
fәrdi, dәstәli vә axınlı istehsal proseslәrinә ayrılır;
fәrdi, kütlәvi vә seriyalı istehsal proseslәrinә ayrılır;
әsas, kömәkçi vә xidmәtediji istehsal proseslәrinә ayrılır;
әmәk, tәbii vә fәrdi istehsal proseslәrinә ayrılır;

24 Әmәliyyatın taktı:

•

müәssisәdә bir gündә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir.
әmәliyyata daxil olan materialların sayını özündә әks etdirir;
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir;
materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir;
әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir;

25 Әmәliyyatın tempi:

•

materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir.
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detallara sәrf olunan әmәhin kәmiyyәtini әks etdirir;
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir;
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir;
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir;

26 Maşınqayırma müәssisәlәrindә stehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisindәn nә üçün istifadә olunur?

•

müәssisәnin istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtini qiymtәlәndirәrkәn istifadә olunur;
satış kanallarını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir.
kollektivin sosial inkişafını planlaşdırarkәn istifadә edilir;
mәhsulun maliyyә vәziyyәtini qiymtlәndirәrkәn istifadә olunur;
bitmәmiş istehsalın hәcmini hesablayarkәn istifadә olunur;

27 İstehsalın tәşkilinin formalarına nә aid deyil ?

•

düzxәtli forma.
texnoloji forma;
predmet forması;
analitik forma;
fәrdi forma;
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28 İstehsal proseslәri mürәkkәblik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşdirilir?

•

әsas, kömәkçi vә fәrdi istehsal proseslәri;
mexaniki vә fizikikimyәvi istehsal proseslәri;
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri;
sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri;
dәstәli, fәrdi vә әsas istehsal proseslәri;

29 Aşağıdakılardan hansı istehsal tsiklinin azaldılmasının әsas istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi;
tәbii proseslәrin süni üsulların kömәyi ilә sürәtlәndirilmәsi;
nәqliyyat vә nәzarәt әmәliyyatlarının texnoloci әmәliyyatlarla sәmәrәli şәkildә әlaqәlәndirilmәsi;
mәhsulun fondtutumunun azaldılması.
növbәlәrarası fasilәlәrin azaldılması mәqsәdilә müәssisәnin iş reciminin tәkmillәşdirilmәsi;

30 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin fәrdi üsuluna aiddir?

•

istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәjә yüksәk olması.
avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdirilmәsi;
ayrıayırı әmәliyyatların ijrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ix tisaslaşması;
istehsalı tәkrar olunmayan geniş nomenklaturanın olması;
emal olunajaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;

31 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin dәstәli üsuluna aid deyil?

•

bir neçә növ materialın eyni zamanda emalı.
ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ix tisaslaşması;
emal olunajaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;
eyni tip avadanlıqlarıın әsasәn qrup halında yerlәşdirlmәsi;
bir iş yerinә bir neçә әmәliyyatın tәhkim edilmәsi;

32 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin axınlı üsuluna aid deyil?

•

ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ix tisaslaşması;
istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәjә yüksәk olması;
avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdirilmәsi;
yalnız universal avadanlıqlardan istifadә;
istehsal prosesinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi;

33 İstehsal proseslәri tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır?

•

dәstәli, kütlәvi, seryalı.
fәrdi, dәstәli, kütlәvi;
fәrdi, dәstәli, axınlı;
fәrdi, seryalı, kütlәvi;
fәrdi, kütlәvi, axınlı;

34 İstehsalın tәşkilinin hansı üsulu iqtisadi cәhәtdәn daha sәmәrәlidir?

•

avtomatlaşdırılmış çevik istehsal
dәstәli
fәrdi
axınlı
dәstәlifәrdi

35 İstehsal proseslәri tәşkili üsuluna görә necә qruplaşdırılır?
kütlәvi, fәrdi, seryalı;
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•

dәstәli, fәrdi, kütlәvi;
dәstәli, seryalı, axınlı;
fәrdi, dәstәli, axınlı;
kütlәvi, fәrdi, axınlı;

36 Mәhsulun hazırlanmasında maşınqayırma müәssisәsindә aşağıdakı sexlәrindәn hansı әsas sex hesab
edilir?

•

tara sexi
tәmir sexi
alәt sexi
yığma sexi
enerji sexi

37 Әmәk cisminin hansı hәrәkәt formasında istehsal tsikli daha qısa olur?

•

ardıcılqarışıq
qarışıq
ardıcıl
paralel
paralelqarışıq

38 İstehsal tsikli nәdir?

•

xammalın әsas kömәkçi vә xidmәtedici sexlәrdәdә olma vaxtıdır;
xammalın әsas sexdә olma vaxtıdır;
xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qәdәr olan vaxt intervalıdır;
xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır mәhsula çevrilmәsinә qәdәr olan vaxt intervalıdır;
xammalın әsas vә kömәkçi sexdә olma vaxtıdır;

39 Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

•

paralellik prinsipi;
fasilәsizlik prinsipi;
mütanasiblik prinsipi;
bәrabәrlik prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;

40 Hansı materialın kәsilmәsindә kömür elektrodlardan istifadә edilmir? 02

•

qalınlığı 35 mmә qәdәr olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 40 mmә qәdәr olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 30 mmdәn çox olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 20 mmdәn çox olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 20 mmdәn az olan materialın kәsilmәsindә;

41 Hansı materialın kәsilmәsindә metal elektrodlardan istifadә edilir? 02

•

qalınlığı 35 mmә qәdәr olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 40 mmә qәdәr olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 30 mmә qәdәr olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 20 mmә qәdәr olan materialın kәsilmәsindә;
qalınlığı 20 mmdәn ço olan materialın kәsilmәsindә;

42 Maşınqayırma texnologiyasında daha böyük «xüsusi çәki»yә malik olanlar metalın tәzyiqlә emalının
hansı növlәridir? 02
yayma vә çәkmә;
preslәmә vә dartma ;
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•

ştamplama vә çәkmә;
sәrbәst döymә vә ştamplama;
yayma vә sәrbәst döymә;

43 Metalın tәzyiq altında emalının әsas növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

ştamplama.
yayma;
çәkmә;
süzmә;
sәrbәst döymә;

44 Maşınqayırma texnologiyasının başlanğıcı, ilkin mәrhәlәsi hansıdır? 02

•

metalın qaynaq edilmәsi;
metalın tәzyiqlә emalı;
pәstahların istehsalı;
töküklәrin istehsalı;
Metalın kәsmә yolu ilә emalı;

45 “İstehsal prosesi” vә “Texnoloji prosesi” anlayışları: 01

•

“Texnoloji prosesi” anlayışı genişdir;
onlar arasında әlaqә yoxdur;
onlar sinonim anlayışlardır;
“İstehsal prosesi” “Texnoloji prosesi”n tәrkib hissәsidir.
“İstehsal prosesi” anlayışı genişdir;

46 Support torna dәzgahı ilk dәfә harda tәtbiq olunub? 02

•

XVIII әsrin sonunda Almaniyada.
XVIII әsrin әvvәllәrindә Rusiyada;
XVIII әsrin әvvәllәrindә ABŞda;
XVIII әsrin әvvәllәrindә İngiltәrәdә;
XVIII әsrin sonunda Rusiyada;

47 Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma texnologiyasının mәrhәlәsinә aid deyil? 01

•

maşınların yığılması mәrhәlәlәridirlәr.
maşınqayırmada istehsal tsiklının müәyyәnlәşdirilmәsi;
hazırlıqların (pәstahların) istehsalı;
metalın tәzyiqlә emalı;
tökmәlәrin (töküklәrin) istehsalı;

48 Maşınların istehsalı prosesindәki әlaqәlәri, qanun vә qanunauyğunluqları nә öyrәnir? 01

•

mezoiqtisadiyyat elmi;
maşınqayırma texnikası;
maşınqayırma texnologiyası
mikroiqtisadiyyat elmi;
maşınqayırmanın iqtisadiyyatı elmi;

49 Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma sәnayesindә metal emal edәn avadanlıqlar qrupuna aid deyil? 01

•

doğrama kimi qrup.
rezak;
frezer;
diş vә yivaçan;
düzyonuş, iskәnә vә dartma,
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50 Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma sәnayesindә metal emal edәn avadanlıqlar qrupuna aid deyil? 01

•

pardaxlamatamamlama;
pәstahlama;
torna;
burğudeşmә vә içyonuş;
birlәşmiş.

51 «Texnika» vә «maşın» anlayışlarının biribirindәn fәrqi nәdir? 01

•

doğru cavab yoxdur
onlar arasında fәrq yoxdur;
“Maşın” anlayışı “texnika” anlayışına nisbәtәn genişdir;
texnika әmәk alәtlәrinin mәcmusudur;
texnika “maşın”ların tәrkib hissәlәrindәn biridir;

52 15. Keçәn әsrin 50ci illәrinin sonuna olan dövrlәrdә Azәrbaycan maşınqayırmasının hansı sahәsi daha
çox inkişaf etmişdir? 01

•

elektrotexnika;
neft maşınqayırması;
Yüngül, yeyinti vә mәişәt cihazları
Traktor vә kәnd tәsәrrüfatı;
energetika;

53 14. Bütünlükdә iqtisadiyyatın, o cümlәdәn onun ayrıayrı qeyrisәnaye sektorlarının inkişafında, bunların
madditexniki bazalarının modernlәşdirilmәsindә müstәsna rola vә әhәmiyyәtә malik sahә hansıdır? 01

•

yeyinti sәnayesi;
maşınqayırma sәnayesi;
metallurgiya sәnayesi.
ölkәnin tәhsi sahәsi;
yüngül sәnaye;

54 Bütün ictimai fәaliyyәt növlәrindә insan әmәyinin texniki cәhәtdәn silahlandıran sahә hansıdır? 01

•

maşınqayırma sәnayesi;
yeyinti sәnayesi;
yüngül sәnaye;
ölkәnin tәhsi sahәsi;
metallurgiya sәnayesi.

55 12. Bakı elektrik maşınqayırma zavodu (BEMZ) ilk güc transformatorunu nә vaxt istehsal edib? 01

•

1950ci ildәn;
1942ci ildәn;
1945ci ildәn;
1948ci ildәn;
1947ci ildәn;

56 11. Azәrbaycanın maşınqayırma zavodları nә vaxtdan bütünlükdә «mülki mәhsul» istehsalına keçmәyә
başladı? 01

•

1950ci ildәn;
1948ci ildәn;
1943cü ildәn;
1944cü ildәn;
1945ci ildәn;
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57 10. Müharibә illәrindә (19411945ci illәr) Azәrbaycanda maşınqayırma sәnayesindә istehsalın hәcmi
neşә faiz artmışdır? 02

•

0.36
0.35
0.39
0.38
0.37

58 9. Azәrbaycanda maşınqayırmanın inkişafının ikinci mәrhәlәsi nә vaxtdan başlayıb? 01

•

keçәn әsrin 75ci illәrdәn
keçәn әsrin 60cı illәrdәn
keçәn әsrin 40cı illәrdәn
keçәn әsrin 30cu illәrdәn
keçәn әsrin 70ci illәrdәn

59 8. Maşınqayırma dünyada ilk dәfә nә vaxt hansı ölkәdә formalaşmağa başlamışdır? 01

•

XVIII әsrdә İngiltәrәdә
XVIII әsrdә Böyük Britaniyada
XVIII әsrdә ABŞda
XVIII әsrdә Rusiyada
XVIII әsrdә Fransada

60 Azәrbaycan neft maşınqayırması nә vaxtdan başlayaraq neft sәnayesinin xarici ölkәlәrdәn asılılığının
aradan qaldırılmasında xüsusi rol oynamışdır? 02

•

XX әsrin 25ci illәrdәn
XX әsrin 30ci illәrdәn
XX әsrin 60cı illәrdәn
XX әsrin 42ci illәrdәn
XX әsrin 20cu illәrdәn

61 Maşınqayırmanın tәkamül tarixinin başlanğıjı

•

elmitexniki inqilabdan sonra;
maşının maşınla istehsal olunduğu vaxtdan;
elmitexniki inqilabdan sonra.
elmlә texnika vәhdәt tәşkil etdiyi vaxtdan;
elm mәhsuldar qüvvәlәrin ünsürünә çevrilәndә;

62 Maşınqayırma iqtisadiyyatın

•

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

63 Maşınqayırma elmitexniki tәrәqqinin….

•

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

64 Maşınqayırma elmitexniki tәrәqqinin…..
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•

texnikiiqtisadi göstәrijisidir
nәticәsidir;
bәlәdçisidir;
alternatividir;
tәkamül başlanğıcıdır;

65 Maşınqayırma:

•

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

66 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansı aid deyil?

•

kimiya sәnayesi
yeyinti sanayesi
elektroenergetika sәnayesi
neftkimiya sәnayesi
maşınqayırma sahәsi

67 47. Sәnaye istehsalının ölkә әrazisi üzrә düzgün yerlәşdirmәsi aşağıdakılardan hansına tәsir göstәrmir? 01

•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi vә ictimai xәrclәrә qәnaәt әsasında istehsalın sәmәrәliliyinini artmasına.
geniş tәkrar istehsalın sürәtlәnmәsinә;
tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadәyә;
ölkә iqtisadiyyatında inhisarçılığın sәviyyәsinin artmasına;
şәhәrlә kәnd, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı arasındakı fәrqlәrin azaldılmasına;

68 106. Yeni tikilәcәk müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların istehlakçıları çox olarsa, onda belә
müәssisәlәr necә yerlәşdirilmәlidir? 01

•

әhalinin alıcılıq qabliyyәti yüksәk olan payonlarda.
istehlak rayonuna yaxın;
әhalinin sıx yerlәşdiyi rayonda;
xammal bazasına yaxın;
enerji mәnbәlәrinәyaxın;

69 105. Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı istehlak rayonuna
yaxın yerlәşdirilmәmәlidir?

•

metaltutumu az olan maşınqayırma istehsalları;
mebel istehsalı müәssisәlәri;
pambıq parça müәssisәlәri;
qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri.
neft emalı müәssisәlәri;

70 104. Sәnaye müәssisәlәrinin әrazi üzrә yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı nәzәrә alınır? 01

•

istehsalın tәşkili tiplәri;
özәllәşdirmәnin sürәti;
istehsalın tәşkili üsulları;
әhalinin dini etiqatı;
müәssisәnin nizamnamә kapitalının miqdarı;

71 103. Sәnaye müәssisәlәrinin әrazi üzrә yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı nәzәrә alınmır? 01
әhalinin dini etiqat;
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•

su enerjisinin istifadә olunması mümkünlüyü;
faydalı qazıntının istifadә olunması mümkünlüyü;
istehsalın tәşkili üsulları;
tәbii su yolunun mövcudluğu;

72 102. Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir edir? 01

•

istehsalın tәşkili prinsiplәri;
istehsalın tәşkili tiplәri;
istehsalın tәşkili üsulları;
istehsalın ictimai tәşkili formaları;
mexaniki amillәr;

73 101. Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir? 01

•

demoqrafik amillәr;
nәqliyyat amili;
tәbii amillәr;
mexaniki amillәr;
texniki amillәr;

74 40. Sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir edәn amillәrin hansının tәsiri nәticәsindә müxtәlif növ
materialdan eyni mәhsul alınması imkanı yaranır? 01

•

avtomatlaşdırmanın inkişafı;
kooperasiyalaşma;
elektiriklәşdirmәnin inkişafı;
kimyalaşdırmanın inkişafı;
korporasiyalaşma;

75 99. Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir? 01

•

ettnin istiqamәtlәri;
istehsalın tәşkili üsulları;
E) demoqrafik amillәr;
istehsalın ictimai tәşkili formaları;
nәqliyyat amili;

76 98. Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir edir? 01

•

istehsalın tәşkili prinsiplәri;
istehsalın tәşkili tiplәri;
istehsalın tәşkili üsulları;
ettnin istiqamәtlәri;
mexaniki amillәr;

77 97. Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir? 01

•

avtomatlaşdırmanın inkişafı;
kooperasiyalaşma;
kimyalaşdırmanın inkişafı;
özәllәşdirmәnin sürәti;
elektiriklәşdirmәnin inkişafı;

78 96. Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir? 01
avtomatlaşdırmanın inkişafı;
kooperasiyalaşma;
kimyalaşdırmanın inkişafı;

•
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•

korporasiyalaşma;
elektiriklәşdirmәnin inkişafı;

79 95. Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir? 01

•

istehsalın kombinәlәşmәsi;
kooperasiyalaşma;
istehsalın ixtisaslaşması;
korporasiyalaşma;
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi;

80 94. Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı enerji mәnbәlәrinә
yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәmәlidir?

•

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

81 93. Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı xammal
mәnbәlәrinә yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәmәlidir?

•

qara vә әlvan metallurgiya.
pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri;
әsas kimya müәssisәlәri;
neft emalı müәssisәlәri;
maşınqayırmanın metaltutumlu istehsalları;

82 92. Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı istehlak rayonuna yaxın yerlәşdirilmәlidir?

•

qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri.
mebel istehsalı müәssisәlәri;
pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri;
neft emalı müәssisәlәri;
ilkin aluminium istehsal edәn müәssisәlәr;

83 91. Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı enerji mәnbәlәrinә yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәlidir?

•

qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri.
mebel istehsalı müәssisәlәri;
pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri;
ilkin aluminium istehsal edәn müәssisәlәr;
neft emalı müәssisәlәri;

84 30. Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı xammal mәnbәlәrinә yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәlidir?

•

yeyinti sәnayesi müәssisәlәri;
süni liflәr istehsal edәn müәssisәlәr;
kimya müәssisәlәri;
qara vә әlvan metallurgiya.
neft emalı müәssisәlәri;

85 89. Sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin hansı prinsipinә riayәt olunması müәssisәlәrin ixtisaslaşma
sәviyyәsini vә onların optimal ölmüsünü müәyyәn edir? 01
iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı.
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;

•
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•

istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;

86 88. Sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin hansı prinsipinә riayәt olunmaqla ölkәnin iqtisadi rayonlarının
sosialiqtisadi inkişafının tarazlığını tәmin edir, onların tәbii resurslarından vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadә mәsәlәsini hәll edir? 01

•

iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı.
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;

87 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil deyil? 01

•

iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı.
ölkәnin xarici tәcavüzdәn müdafiәsi vә әtraf mühitin qorunması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;
xammalın olubolmamasından asılı olmayaraq ucuz işçi qüvvәsi regionlarına üstünlük verirmәsi;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;

88 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil deyil? 01

•

iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;
iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı.
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;

89 85. Sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә nәlәr daxildir?

•

hәrbi sәnayenin üstün inkişafını tәmin edәn әrazilәrә meyl etmә, yalnız valyutaya satıla bilәn mәhsulların
regionlar üzrә yerlәşdirilmәsi
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması, ölkәnin әrazisi üzrә birqәrarda yerlәşdirilmәsi.
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi, tәmәrküzlәşmәnin
sürәtlәndirilmәsi.
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

90 84. Aşağıdakılardan hansı mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әrazi üzrә tәşkili prinsiplәrinә tәminat
verәn, tәsir edәn nәqliyyat amillәrinә aid deyil? 01

•

istehsal infrastrukturu – rabitә vә s.;
yükdaşınmalar üçün hәmsәrhәd ölkәlәrә çıxış imkanları.
nәqliyyat sektorunun (avtomobil, dәmir yolu, su vә s.) quruluşu;
sәnaye istehsalının tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi;
istehsal infrastrukturu – yol, enerji (kәnardan), nәqliyyat vә s.;

91 83. Aşağıdakılardan hansı mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әrazi üzrә tәşkili prinsiplәrinә tәminat
verәn, tәsir edәn texnikiiqtisadi amillәrә aid deyil? 01

•

әlaqәli sahәlәrin istehsal potensialı.
regionun ixtisaslaşma istiqamәti vә sәviyysi;
sәnaye istehsalının tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi;
regionda sosial infrastrukturunun inkişaf sәviyyәsi;
elmitexniki tәrәqqi;
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92 82. Aşağıdakılardan hansı mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әrazi üzrә tәşkili prinsiplәrinә tәminat
verәn, tәsir edәn sosialiqtisadi amillәrә aid deyil? 01

•

regionda işsizlik sәviyyәsi.
ekologiyaya tәsirin yükü;
әhalinin sosial tәrkibi, sosial qrupların kәmiyyәt nisbәti;
istehsal olunacaq mәhsula regionun özündә tәlәbatın hәcmi;
regionda sosial infrastrukturunun inkişaf sәviyyәsi;

93 21. Aşağıdakılardan hansı mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әrazi üzrә tәşkili prinsiplәrinә tәminat
verәn, tәsir edәn tәbiicoğrafi amillәrә aid deyil? 01

•

tәbiәtdәn istifadә ilә bağlı itkilәrin bәrpasına çәkilәcәk xәrclәr;
xammal, enerji vә su ehtiyatları;
faydalı qazıntılar;
regionda mәskunlaşmış әhalinin yaşcins tәrkibi;
münasib relyefә malik torpaq sahәsinin mövcudluğu;

94 20. Aşağıdakılardan hansı mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әrazi üzrә tәşkili prinsiplәrinә tәminat
verәn, tәsir edәn demoqrafik amillәrә aid deyil? 01

•

regionun әmәk resursları vә mәşğulluq sәviyyәsi;
texniki peşәlәr üzrә ali vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin mövcud luğu;
regionda mәskunlaşmış әhalinin yaşcins tәrkibi;
inşa olunacaq müәssisәnin әtraf mühitә tәsiri.
әmәk qabiliyyәtli әhalinin peşәixtisas tәrkibi.

95 19. Hәr hansı sәnaye sahәsinin inkişaf sürәti necә hesablanır?

•

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

96 18. Sәnaye müәssisәlәrinin hansı tәsnifat әlamәtinә görә sahәyә xas olan әsas vә dövriyyә fondlarının
quruluşlarındakı ümumilik vә fәrqlәr, sahәnin istehsal etdiyi mәhsulun material, enerji, әmәk vә elm
tutumluğunun dәrәcәsi, istehsal tiplәrindәn hansının üstünlüyü vә istehsalın ictimai tәşkili forması vә
sәviyyәsi nәzәrә alınır?

•

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

97 17. Hansı tәsnifat әlamәtinә görә sәnaye müәssisәlәri hasiledici vә emaledici qruplara bölünür?

•

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

98 16.Aşağıdakılardan hansı hasiledici sәnaye sahәsinә aid deyil?

•

kimiyәvi xammal hasilatı.
neft hasilatı;
apatit hasilatı;
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•

ağac mәmulatları istehsalı;
tikinti materialları istehsalı;

99 15. Hansı tәsnifat әlamәtinә görә sәnaye müәssisәlәri hasilat vә emal sәnayesi qruplarına bölünür?

•

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

100 14. Maşınqayırmanın sahә qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir?

•

elmitexniki tәrәqqinin sürәtinin artması;
istehsalın ixtisaslaşmasıdırılmasının dәrinlәşdirilmәsi;
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi;
idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi.
xalqın maddi rifahının vә mәdәni sәviyyәsinin artımı;

101 13. Maşınqayırmanın sahә quruluşuna tәsir edәn amillәr

•

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

102 12. Sәnaye sahәlәri mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә necә tәsniflәşdirilir?

•

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

103 11. Sәnaye sahәlәri әmәk predmetinә tәsiretmә xarakteriәn görә necә tәsniflәşdirilir?

•

«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;

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

•

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;

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

•

maşınqayırma sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәkmәhsuldarlığı göstәricisindәn;
maşınqayırma sahәlәrinin rәqabәt qaliliyyәtlilik göstәricisindәn;
maşınqayırma sahәlәrindәki fondverimi göstәricisindәn;
sahәnin qabaqlama әmsalı.
maşınqayırma sәnayesinin rentabellik göstәricisindәn;
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106 8. Sahәnin bütünlükdә sәnayeni (vә ya digәr sahәni) inkişaf sürәtinә görә qabaqlama әmsalı necә
hesablanır?

•

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;

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

•

iş şәraitinin ümumi cәhәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr.
mühüm istehsal infrastrukturudur
aqrar sektoruna xidmәt edәn sahәsidir;
xammal bazalarından biridir;
Maşınqayırmanın tәkamül tarixinin başlanğıjı

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

•

hәmcins xammal vә material istehlak edirlәr;
mәrhәlәlәrindәn biridir
xüsusi peşәixtisas tәrkibinә malik mü hәn distexniki vә fәhlә kadrlara malik olurlar;
iş şәraitinin ümumi cәhәtlәrinә görә fәrqlәnir.
Maşınqayırma iqtisadiyyatın

109 5. Maşınqayırma sәnayesi әmәk bölgüsünün hansı formasında yaranmışdır?

•

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

110 4. Maşınqayırmanın sahә quruluşu nәdir?

•

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.

111 3. Maşınqayırma sahәsi nәdir?

•

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;

112 2. Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilmir?

•

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

113 1. Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir?
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•

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

114 13. Maşınqayırmanın istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün
istifadә olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

fondverimi göstәricisi;
rentabellik sәviyyәsi;
materialtutumu göstәricisi;
mәnfәәtin kütlәsi.
әmәk mәhsuldarlığı;

115 12. Maşınqayırmanın istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün
istifadә olunan kәmiyyәt göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

realizә olunmuş mәhsulun hәcmi;
әmәk mәhsuldarlığı;
mәnfәәtin kütlәsi.
әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
әmәk haqqı fondu;

116 70. Maşınqayırmanın istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün
hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

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

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

•

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

118 9. İstehsal proqramması hansı amillәrlә әsaslandırılır?

•

mәhsulun maya dәyәri, işçilәrin әmәk haqqı, әsas fondların texniki sәviyyәsi, alınacaq materialların keyfiyyәti.
müәssisәnin istehsal gücü, madditexniki tәminat sәviyyәsi, beynәlxalq әlaqәlәri, innovasiya fәaliyyәti, idarәtemә
işçilәrinin sayı
istehsal edilәcәk mәhsulun maya dәyәri, işçilәrin әmәk haqqı, әsas fondların qurluşu
istehsal edilәcәk mәhsula bazardakı tәlәbin hәcmi, istehsal güclәrindәn istifadә sәviyyәsi, yeni istehsal güclәrinin
işә salınması vә әsaslı tikinti işlәri üzrә nәzәrdә tutulan tәdbirlәr.
istehsal meydançalarının sahәsi, alınacaq xammalın hәcmi, cәlb edilәcәk kreditlәrin mәblәği,

119 8. İstehsal proqramının dәyәr göstәricisi hansıdır?
mәhsulun maya dәyәri.
әsas istehsal fondlarının tәrkibi;
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•

1 manatlıq әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc;
әmtәәlik mәhsul;
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri;

120 7. İstehsal proqramının natural göstәricisi hansıdır?

•

xalis mәhsul;
reallaşdırılmış mәhsul;
ümumi mәhsul;
mәhsulun nomenklaturası;
әmtәәlik mәhsul;

121 6. Maşınqayırma müәssisәlәrinin istehsal proqramında:

•

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir.
planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh sulların maya dәyәri üzrә tapşırıq lar öz
әksini tapır;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, kadrların
hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tap şırıqlar öz әksini tapır;
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;

122 5. Әmtәәlik mәhsula daxil edilmir:

•

reallaşdırılmış mәhsul;
plan ilinin axırı üçün hazır mәhsul qalığı;
plan ilinin әvvәli üçün hazır mәhsul qalığı;
bitmәmiş istehsal qalığının dәyişmәsi
ilin әvvәli vә axrı üçün pulu ödәnilmәyәn satılmış mәhsul;.

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

•

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

124 3. Maşınqayırma müәssisәlәrindә normaların işlәnib hazırlanmasında aşağıdakı hansı metodlardan
istifadә olunur?

•

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

125 2. Maşınqayırmanın istehsal proqramının göstәricilәr sisteminә nәlәr aiddir?

•

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

126 60. Proqram nәdir?
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•

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların müәyyәn olunması,
qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәn dirilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrini әhatә edәn
fәaliyyәt növüdür.
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan bilik lәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahәlәrinin şü urlu nizamlanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәt nö vüdür;
proqramda öz әksini tapan tәd birlәrin rәvan, bir qaydada realizә olunması mәqsәdilә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tu 
tu lan konkret vә komp leks tәdbirlәr sistemidir;
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy yәn dövr әrzin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrü fat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur;
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәv vür, mü lahizә vә töv siyәlәrin mәcmusudur;

127 32. Biznesplan nәdir? 02

•

direktiv plandır
konsaltinq firmaları tәrәfindәn bütün sәnaye müәssisәlәrinә sifarişsiz vә ödәnişsiz olaraq tәrtib olunub verilәn
sәnәdlәr toplusudur
müәssisәlәrә öz fәlaiyyәtindә nәzәrә almalı olduqları mәsәlәlәr haqqında dövlәt tәrәfindәn verilәn sәnәddir
mәnfәәt әldә etmәsinә nail olmaq üçün istehsal sahibkarlığına yerinә yetirmәli olduğu tәdbirlәr sistemidir
Әdliyyә Nazirliyi, Vergilәr vә Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәlәb edilәn zәmanәt xarakterli sәnәdlәrdir

128 30. Maşınqayırmanın istehsalının planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur? 02

•

inzibati metodu;
iqtisadi metodu;
tәcrübieksperimental metodu;
balans metodu;
analtikhesablama metodu;

129 29. Maşınqayırma müәssisәlәrindә elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların işlәnib hazırlanmasında
hansı metodlardan istifadә olunur? 02

•

tәcrübieksperimental vә inzibati metodlar;
iqtisadi vә tәnzimlәyici metodlar;
tәcrübieksperimental vә tәşkilati metodlar;
analtikhesablama vә tәcrübieksperimental;
analtikhesablama vә iqtisadi metodlar;

130 28. Seçilmiş prioritetlәr üzrә lazımi vәzifәlәri tamamilә vә hәm dә sürәtlә hәll etmәk üçün zәruri olan
iqtisadi şәraitin yaradılması vә onun elmi cәhәtdәn әsaslandırılması indikativ planlaşdırmanın hansı
funksiyasına aiddir? 02

•

mәlumatverici;
strateji;
operativ;
tәnzimlәyici;
tәshihedici;

131 27. Indikativ planlaşdırmanın hansı funksiyası sosialiqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasından
ibarәtdir? 02

•

mәlumatverici;
tәnzimlәyici;
operativ;
strateji;
tәshihedici;

132 26. Indikativ planlaşdırmanın hansı funksiyası istehsalın iqtisadi cәhәtini qiymәtlәndirmәk, tәhlil etmәk,
ümumilәşdirmәk üçün meyar vә göstәricilәr sisteminin işlәnib hazırlanması işini icra edir? 02
19/105

23.12.2016

•

mәlumatverici;
tәnzimlәyici;
operativ;
tәshihedici;
strateji;

133 25. Aşağıdakılardan hansı indikativ planlaşdırmanın funksiyalarına aid deyil?

•

mәlumatverici;
tәnzimlәyici;
strateji;
operativ;
tәshihedici;

134 24. "Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma:

•

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdir;
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir;
istehsaltәsәrrüfat tap şırıqlarının müәssisәnin fәaliyyәtini әks etdirәn göstәrijilәrin fak tiki formalaşmış dinamikası
әsasında müәyyәn olunmasına әsaslanır;
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında әn sәmәrәli pro porsiya vә kәmiyyәt әlaqәlәrini müәyyәn.
planların tәrtib olunmasının elmi bazası olan norma vә normativlәrә әsaslanır;

135 23. Aşağıdakılarından hansı operativistehsal planlaşdırılmasının vәzifәlәrinә aid deyil?

•

istehsal prosesinin gedişinә nәzarәt vә onun tәnzimlәnmәsi.
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarının hazırlanması;
yerinә yetirilmәsi müddәtlәri göstәrilmәklә tapşırıqların kon kretlәşdirilmәsi vә sex, sahә, briqada vә iş yerlәrinә
göndәrilmәsi;
istehsal proqramının vә müәssisәnin inkişaf planının digәr göstәrijilәrinin vaxta görә yerinә yetirilmәsinin
dәqiqlәşdirilmәsi;
әlaqәli sex, sahә, briqada vә iş yerlәrinin fәaliyyәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi;

136 50. Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin inkişaf planının әsas bölmәsi olan «İstehsalın iqtisadi
sәmәrәliliyinin artırılması» planınında nәzәrә alınmır?

•

investisiya qo yuluşlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tap şırıqlar;
kadrlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tap şırıqlar;
әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tap şırıqlar;
ayrıayrı mәh sulların istehsalı üzrә tapşırıq lar;
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tap şırıqlar;

137 21. Planlaşdırmanın kompleksliliyi:

•

istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alternativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir;
hәr bir istehsal vahidi planının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әlaqә, plan laşdırılan obyektin
vә onunla әlaqәdar olan bölmәlәrin fәaliy yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması.
demәk müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr
sistemini özündә әks etdirir;

138 20. Planlaşdırmanın fasilәsizliyi:

•

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir.
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alternativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir;
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•

hәr bir istehsal vahidi planının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әlaqә, plan laşdırılan obyektin
vә onunla әlaqәdar olan bölmәlәrin fәaliy yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması demәk dir;

139 19. Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planda:

•

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir.
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, kadrların
hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tap şırıqlar öz әksini tapır;
planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh sulların maya dәyәri üzrә tapşırıq lar öz
әksini tapır;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;

140 18. Maliyyә planında:

•

ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur;
planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh sulların maya dәyәri üzrә tapşırıq lar öz
әksini tapır;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon dunun 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.
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir;

141 17. Operativistehsal planlaşdırılması.....

•

müәssisәdә yeni bölmәlәrin tikintisi, elmitәdqiqat işlәrinin aparılması, innovasiya işlәmәlәri, yeni mәhsulların
mәnimsәnilmәsi, mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi, istehsal pro seslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırıl
ması vә s. üzrә tap şırıqları özündә әks etdirir;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları özündә әks etdirir;
müәssisәdә istehsal heyәtinin әmәk şәraitinin, mәişәt vә istirahәt problemlәrinin hәlli üzrә tәdbirlәri özündә әks
etdirir;
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir;
müәssisәdә mәnfәәt vә ren tabellik planlaşdırılmasını özündә әks etdirir;

142 16. Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin maliyyә planında nәzәrә alınmır?

•

bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmalar.
büdcә ilә hesablaşmalar;
müәssisәnin pul mәxarici;
fondveriminin planlaşdırılması;
müәssisәnin pul mәdaxili;

143 15. Maşınqayırma müәssisәlәrindә satışın proqnozlaşdırılması metodlarına aid deyil?

•

müәssisәnin bazardakı satış payı әsasında proqnozlaşdırma.
müәssisәnin tijarәt agentlәrinin vә onun satış bölmәlәrinin rәhbәrlәrinin qiy mәtlәn dirmәlәri әsasında
proqnozlaşdırma;
müxtәlif struktur rәhbәrlәrinin sorğusu әsasında proqnozlaşdırma;
müssisәdәki avadanlıqların mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi әsasında proqnozlaşdırma;
satışın hәjmindә dәyişik lik lәrә sәbәb olan meyllәr әsasında proqnozlaşdırma;

144 14. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәsinin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil?

•

әmәk kollektivinin sosial inkişaf planı.
әmәk haqqı vә kadrlar planı;
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı;
sığorta işinin planı;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;
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145 13. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrindә planlaşdırmanın metodlarına aid deyil?

•

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

146 40. Planlaşıdrmanın üsulları hansılardır?

•

induksiya, deduksiya,
xәtti, funksional,
analiz, sintez,
balans, normativ,
tәşkiletmә, nәzarәt,

147 10. Sosialiqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasında istifadә olunan әn әhәmiyyәtli metod hansıdır? 01

•

inzibati metodu;
balans metodu;
ekspert qiymәtlәndirmә metodu.
iqtisadi metodu;
tәşkilati metodu;

148 9. Maşınqayırmanın istehsalının planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur? 01

•

tәşkilati metodu;
inzibati metodu;
tәcrübieksperimental metodu;
ekspert qiymәtlәndirmә metodu.
iqtisadi metodu;

149 8. Maşınqayırmanın inkişaf planında istifadә edilmәyәn norma hansıdır?

•

kәmiyyәt;
natural;
keyfiyyәt;
inzibati
dәyәr;

150 7. Funksional әlamәtә görә planlar hansı növlәrә ayrılır?

•

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

151 6. Aşağıdakılarından hansı planlaşdırmanın metodlarına aiddir?

•

iqtisadi tәhlil metodu;
inzibati metod;
funksional metod;
normativ metod.
sosialpsixoloji metod;

152 5. Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәtinә görә planlar hansı növlәrә bölünür?
strateji, direktiv, indikativ.
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•

taktiki, funksional, strateji;
taktiki, analtik, operativ;
strateji, taktiki, operativ;
funksional, analtik, çevik;

153 4. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların növlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә edilmir?

•

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

154 32. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsiplәrinә aid
olunmur?

•

prioritetlәrin müәy yәn olunması prinsipi;
stabillik prinsipi;
komplekslik prinsipi;
paralellik prinsipi;
qәnaәtlilik prinsipi;

155 2. Proqnoz nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
yalnız sәnaye müәssisәlәrinә aid olan idarәetmә funksiyası olmaqla, sexlәrin istehsal etmәli olduğu mәhsulların
adları vә natural göstәricilәrinin mәcmusudur;
idarә olunan obyektin qarşısında duran vәzifәlәrin müәyyәn edilmiş müddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
etmәklә yerinә yetirilmәsinә yönәldilmiş idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması, qәbul edilmәsi vә icrasının tәşki
li mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә yetirilәn müx tәlif xarakterli әmәk vә maşın әmәliy 
yatlarının mәcmusudur;
perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, üstünlük verilәcәk
sahәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinә, strateci mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәv vür, mü lahizә vә töv siyәlәrin mәcmusudur;
istehsal müәssisәsinin öz gücünü vә bazarda baş verәn tәlәb vә tәklifi tam şәkildә hesablayaraq, öz qarşısına elmi
әsası olan mәqsәd qoyub vә buna mәqsәdә nail olma mәrhәlәlәrini müәyyәnlәşdirmәklә onların nә vaxt vә necә
yerinә yetirilmәsinin sәnәdlәşdirilmәsidir;

156 30. Plan nәdir?

•

perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji mәqsәdlәrә
nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәv vür, mü 
lahizә vә töv siyәlәrin mәcmusudur.
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlük lәrinin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasında stabil iqtisadi
göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliy yәt qay daları vә
normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmu su dur;
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod ları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir;
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy yәn dövr әrzin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrü fat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur;

157 29. A.Fayolun konsepsiyasına görә idarәetmә nәdir? 01

•

sәrәncam vermәk, tәşkil etmәk, nәzarәt etmәk;
razılaşdırmaq, sәrәncam vermәk, tәşkil etmәk, nәzarәt etmәk;
razılaşdırmaq, әvvәlcәdәn görmәk, sәrәncam vermәk, tәşkil etmәk, nәzarәt etmәk;
әvvәlcәdәn görmәk, tәşkil etmәk, sәrәncam vermәk, razılaşdırmaq, nәzarәt etmәk;
nәzarәt etmәk, әvvәlcәdәn görmәk, tәşkil etmәk, sәrәncam vermәk;

158 28. İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa düşülür?
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•

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

159 27. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

•

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

160 26. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin әsas funksiyası olan planlaşdırmanın әhatә etdiyi mәrhәlәlәrә
aid deyil?

•

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

161 25. Strategiya nәdir?

•

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy yәn dövr әrzin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrü fat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur;
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlük lәrinin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasında stabil iqtisadi
göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliy yәt qay daları vә
normalarının mәcmu su dur;
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod ları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәjmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir.
müәssisәnin istehsal vә maliyyә planlarının mәcmusudur;
perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji mәqsәdlәrә
nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәv vür, mü 
lahizә vә töv siyәlәrin mәjmusudur;

162 24. İdarәetmә prosesi nәdir?

•

işçilәrin peşәixtisas tәrkibinin müәyyәnlәşdirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığına tәsir edәn amillәrin araşdırılması,
istehsalın avtomatlaşdırırlması vә mexaniklәşdirilmәsi kimi ardıcıl әmәliyyatların mәcmusu başa düşülür;
rәhbәr kadrların vә mü tәxәssislәrin seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi, on ların әmәyinin tәşkili, әmәyin iyerarxiyası vә
funksional bölgü sünün formalaşması, idarәetmә orqanları aparatının qurulu şu nun müәy yәn lәşdirilmәsi vә işçilәrin
sayının müәyyәn olunması, müәssisәnin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunların qәbul edilmәsi kimi әmәliyyatlar
kompleksi başa düşülür;
idarә olunan obyektin qarşısında duran vәzifәlәrin müәyyәn edilmiş müddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
etmәklә yerinә yetirilmәsinә yönәldilmiş idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması, qәbul edilmәsi vә icrasının tәşki
li mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә yetirilәn müx tәlif xarakterli әmәk vә maşın әmәliy 
yatlarının komp lek si kimi başa düşülür;
müәssisәnin qarşısında qoyulmuş sosialiqtisadi mәqsәdlәrә nail olmanın yolları vә metodlarını
müәyyәnlәşdirilmәsi, istehsalın avtomatlaşdırırlması vә mexaniklәşdirilmәsi başa düşülür;
gәlәcәk dә hәyata keçirilәcәk fәaliyyәtin parametrlәrinin müәy yәn edilmәsi, qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә nail
olmaq üçün layihәlәrin hazırlanması, müәssisәlәrin yaradılması proseslәrinin mәcmusu başa düşülür;

163 23. Maşınqayırma müәssisәlәrindә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda kollektivin
idarә edilmәsinә dair bütün iş növlәri müxtәlif funksional bölmәlәr arasında bölüşdürülür vә bu bölmәlәrdәn
hәr biri müәyyәn işlәri yerinә yetirir?
xәtti quruluş;
qәrargah quruluşu;
matrisa quruluşu;

•

24/105

23.12.2016

•

funksional quruluş.
proq ram mәqsәdli vә çevik quruluş;

164 22. Maşınqayırma müәssisәlәrindә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda obyektlәr üzrә
rәhbәrlәrin ayrılır vә bunlardan hәr biri hәmin obyektin idarә edilmәsi ilә әlaqәdar olan bütün qәrarları
işlәyib hazırlayır vә qәbul edir?

•

proq ram mәqsәdli vә çevik quruluş.
qәrargah quruluşu;
matrisa quruluşu;
xәtti quruluş;
funksional quruluş;

165 21. Maşınqayırma müәssisәlәrindә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda idarәetmәni
bütünlükdә müәyyәn kollektivә başçılıq edәn xәtti rәhbәrlәr hәyata keçirir, onlara isә ayrıayrı qәrarları
hazırlayarkәn ixtisaslaşmış funksional aparat kömәk edir?

•

proq ram mәqsәdli vә çevik quruluşu.
funksional quruluşu;
matrisa quruluşu;
qәrargah quruluşu;
xәtti quruluşu;

166 20. İdarәetmә sistemi nәdir?

•

idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.
idarәetmә mәq sәd lәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәjmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarәetmәnin struk turu, forma vә metod larının mәcmusudur;
müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir;

167 19. Maşınqayırma müәssisәlәrindә idarәetmә prosesinin mәrhәlәlәri hansıdır?

•

tәşkl etmә, stimullaşdırma, nәzarәt.
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә;
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә;
plan laşdırma, planların reallaşdırılması vә nәzarәt;
plan laşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә

168 18. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin inzibati metodun tәsir vasitәlәrinә aid edilmir?

•

qәrar.
qayda;
göstәrişlәr;
әxlaq normaları;
normativlәr;

169 17. Bunlardan hansı idarәetmәnin iqtisadi metodunun mexanizminә aid olunmur?

•

әmәk haqqı.
qiymәt;
vergi;
tәlimat;
gәlir vә mәn fәәt;

170 16. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir?
paralellik prinsipi.
düzxәtlilik prinsipi;
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•

avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi;
sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;

171 15. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil?

•

istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.
qayda prinsipi;
intizam prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
әdalәt prinsipi;

172 14. İdarәetmәnin hansı prinsipinә görә hәr bir işçiyә fәrq qoyulmadan vә hәm dә hörmәtlә münasibәt
göstәrilmәlidir?

•

Heyәtin mükafatlandırılması prinsipi.
Tәşәbbüskarlıq prinsipi;
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü prinsipi;
Әdalәt prinsipi;
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;

173 13. İdarәetmәnin hansı prinsipi heyәt üzvlәrinin mәnafelәrinin vәhdәtinin nәticәsidir?

•

Heyәt üçün iş yerinin stabilliyi prinsipi.
Şәxsi mәnafelәrin ümumi mәnafeyә tabe olması prinsipi;
Tәşәbbüskarlıq prinsipi;
Korporativ (müttәfiqlik) әhvalruhiyyәsi prinsipi;
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;

174 12. İdarәetmәnin hansı prinsipinә görә işçilәr vә maddi resurslar lazım olan vaxtda öz yerlәrindә
olmalıdırlar?

•

İntizam prinsipi;
Әdalәt prinsipi;
Mәrkәzlәşdirmә prinsipi;
Qayda prinsipi.
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;

175 11. İdarәetmәnin hansı prinsipinә görә işçi çox yerdәn deyil, özünün tabe olduğu şәxsdәn әmr almalıdır?

•

İstiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü prinsipi;
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;
Tәkbaşınaçılıq prinsipi;
İntizam prinsipi;

176 Bunlardan hansı müәssisәnin idarәetmә mexanizminә aid olunmur?

•

mәlumatlar vә onların işlәnmә üsulları.
idarәetmә prinsiplәri vә funksiyaları;
idarәetmәnin funksional qurluşu;
istehsal fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması;
iqtisadi vә hüquqi qanunlar vә mәhdudiyyәtlәr;

177 9. İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
lisenziyalaşdırma.
Tәşәbbüskarlıq;
koordinasiya;

•
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•

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;
matris sxemi;

178 8. İdarәetmә prinsiplәrinә aid deyil:

•

İdarәetmәdә әmәk bölgüsü;
Әdalәt prinsipi;
Tәkbaşınaçılıq;
koordinasiya.
Tәşәbbüskarlıq;

179 7. İdarәetmәdә qaşıya qoyulan mәqsәdlәr hansı tәlәbә cavab vermәyә bilәr?

•

çevik olması.
mәqsәdlәrin uzlaşması, vәhdәtdә olması vә birbirinә zidd olmaması;
real olması (yerinә yetirilmәsinin mümkün olması);
tәhcizatçıların mәnafeyinә tabe olması;
icraçılar üçün aydın olması;

180 6. İdarәetmә sistemi:

•

idarәetmә subyekti ilә idarә olunan obyektin mәcmusudur;
idarәetmәnin strukturu, idarәetmә qәrarlarının, idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;
idarәetmә qәrarlarının vә idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarәetmәnin struk turu, forma vә metod larının mәcmusudur.
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarәtmәdә istifadә olunan texnikanın, idarәetmә qәrarlarının mәcmusudur;

181 5. İdrәetmә aparatının әn geniş yayılmış sxemi hansıdır?

•

mәqsәdliproqram.
xәtti;
funksional;
xәttifunksional;
matris sxemi;

182 4. İdarәetmәnin metodları hansılardır?

•

iqtisadi; texnoloji, operativlik
iqtisadi; tәşkilatı;
inzibati; texnoloji;
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
sosialpsixoloji, texnoloji;

183 3. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәsindә idarәetmә funksiyalarına aid deyil?

•

operativ tәnzimlәmә
әmәyin stimullaşdırılması
planlaşdırma
uçot vә nәzarәt
tәşkiletmә

184 2. Maşınqayırma müәssisәsindә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

•

icarәnin demokratiklәşdirilmәsi, planlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә; uçot vә
nәzarәt
mәrkәzlәşmә vә qeyrimәrkәzlәşmә formalarının optimal uzlaşdırılması
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә; uçot vә nәzarәt;
hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması, operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә, stimullaşdırma
bazarda tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi, bazarın seqmentlәşdirnilmәsi, inzibati vә iqtisadi metodların tәtbiqi
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185 1. Maşınqayırmada idarәetmә nәdir?

•

bazardakı tәlәbi öyrәnib, onu ödәnilmәsi üzrә fәaliyyәtidir
әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş mәqsәdә nail olmaq üçün әmәk kollektivinә, onların fәaliyyәtinin
tәşkili vә uzlaşdırılması işinә mәqsәdyönlü tәsiretmә tәdbirlәridir
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәtidir.
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş bütün fәaliyyәt növlәrinin mәcmusudur

186 37. «Elm – texnika – istehsal» kompleksindә fәal vasitәçi sәnaye sahәsi hansıdır? 01

•

yüngül sәnaye
yeyinti sәnayesi
metallurgiya sәnayesi
energetika sәnayesi
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ilә istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması arasında birbaşa әlaqә yoxdur;

187 39. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin üçüncü mәrhәlәsinә aiddir? 01

•

Tәcrübisınaq işlәri.
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;
Tәtbiq sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Mühәndiskonstruktor işlәmәlәri;

188 38.Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin üçüncü mәrhәlәsinә aid deyil? 01

•

İstehsal tipinin (fәrdi, seriyalı, kütlәvi) seçilmәsi.
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;
Tәtbiq sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
İstehsal hәcminin dәqiqlәşdirilmәsi;
İlk nüsxәnin yaradılması;

189 37.Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin ikinci mәrhәlәsinә aiddir? 01

•

Fundamental tәdqiqatlar;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Elmitexniki ideyanın formalaşması.
Kәşflәr vә ixtiralar;
Elminәzәri araşdırmalar;

190 36. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin ikinci mәrhәlәsinә aid deyil? 01

•

Tәcrübisınaq işlәri.
Fundamental tәdqiqatlar;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Mühәndiskonstruktor işlәmәlәri;
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;

191 32. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin brinci mәrhәlәsinә aiddir? 01

•

Tәcrübisınaq işlәri.
Fundamental tәdqiqatlar;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Mühәndiskonstruktor işlәmәlәri;
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;

192 31. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin brinci mәrhәlәsinә aid deyil? 01
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•

Elmitexniki ideyanın formalaşması.
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Fundamental tәdqiqatlar;
Elminәzәri araşdırmalar;
Kәşflәr vә ixtiralar;

193 30. Elmitexniki tәrәqqinin hansı istiqamәti ictimai istehsalın maddi ünsürlәrindәn olan yalnız әmәk
predmetlәri ilә tәmasda olur? 01

•

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

194 29. Sәnaye müәssisәlәrindә gәtirilmiş ümumi vaxt mәsrәfi necә hesablanır? 03

•

mexaniklәşdirilmiş üsulla әmәliyyatların icrasına vaxt mәsrәflәrlәrinin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt mәsrәflәrlәrinin cәmi kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt mәsrәflәrlәrinin nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt mәsrәflәrlәrinin hasili kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt mәsrәflәrlәrinin fәrqi kimi;

195 28. Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsuldarlıq әmsalı necә hesablanır? 03

•

әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahla fәhlәlәrin sayının hasili kimi;
әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә
olan dәzgah üçün әmәktutumuna nisbәti kimi;
әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә
olan dәzgah üçün әmәktutumu ilә hasili kimi;
әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә
olan dәzgah üçün әmәktutumu ilә cәmi kimi;
әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә
olan dәzgah üçün әmәktutumu ilә fәrqi kimi;

196 27. Sәnaye müәssisәlәrindә iş yerinә xidmәt әmsalı necә hesablanır? 03

•

dәzgahla fәhlәnin sayının 1:1ә nisbәtilә fәhlәlәrin sayı ilә faktiki olaraq iş yerinә xidmәt edәnlәrin sayının hasili
kimi;
dәzgahla fәhlәnin sayının 1:1ә nisbәtilә fәhlәlәrin sayının faktiki olaraq iş yerinә xidmәt edәnlәrin sayına nisbәti
kimi;
fәhlәlәrin sayı ilә faktiki olaraq iş yerinә xidmәt edәnlәrin sayının fәrqi kimi.
dәzgahla fәhlәnin sayının 1:1ә nisbәtilә fәhlәlәrin sayı ilә faktiki olaraq iş yerinә xidmәt edәnlәrin sayının fәrqi
kimi;
dәzgahla fәhlәnin sayının 1:1ә nisbәtilә fәhlәlәrin sayı ilә faktiki olaraq iş yerinә xidmәt edәnlәrin sayının cәmi
kimi;

197 26. Bütünlükdә istehsal prosesinin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır?

•

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

198 25. Elmitexniki tәrәqqinin hansı istiqamәti ictimai istehsalın maddi ünsürlәrindәn olan yalnız әmәk
predmetlәri ilә tәmasda olur? 02

•

elektiriklәşdirmә vә avtomatlaşdırma;
robortlaşdırma;
kimyalaşdırma;
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•

elektiriklәşdirmә;
avtomatlaşdırma;

199 24. Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? 02

•

kimya sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin sәviyyәsi;
hәr hansı mәhsulun maya dәyәrindә istehlak edilmiş süni vә sintetik materialların xüsusi çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә işlәyәnlәrin sayının ölkә sәnayesindә işlәyәnlәrin sayındakı xüsusi çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindәki әsas fondların dәyәrinin ölkә sәnayesindәki әsas fondların dәyәrindә xüsusi
çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә rentabellik göstәricisinin sәviyyәsi;

200 23. Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? 02

•

kimya sәnaye müәssisәlәrinin sayı;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә işlәyәnlәrin sayı;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların dәyәri;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
sәnaye mәhsulunun istehsalı texnologiyasında kimyәvi metodların xüsusi çәkisi;

201 22. Elmitexniki potensial nәdir? 02

•

elmi mәlumatlar toplusu vә istehsal amillәrinin mәcmusudur;
sәnaye müәssisәlәrinin kadrlarının mәcmusudur;
elmi mәlumatlar toplusu vә istehsal elementlәrinin mәcmusudur;
elmiidarәetmә tәşkilatlarının vә maliyyә resurslarının mәcmusudur;
elmin madditexniki bazası, elmi kadrlar, elmi mәlumatlar toplusu vә elmiidarәetmә tәşkilatlarının mәcmusudur;

202 21. Yeni texnikanın sәmәrәliliyi necә hesablanır? 03

•

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

203 20. Aşağıdakı variantlardan hansı әn sәmәrәli variantdır? 02

•

mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 2000 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 1600 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 2200 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 1650 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 1800 mln. man;

204 19. Mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği necә hesablanır? 03

•

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

205 Әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır?
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•

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

206 Әmәyin elektrik silahlılığı әmsalı necә hesablanır?

•

texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti;
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin fәhlәlәrin sayına nisbәti
elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti;
fәhlәlәrin sayının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә nisbәti;
fәhlәlәrin sayının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә vurmaqla;

207 Elektrik enerjisinin istehlak quruluşu necә hesablanır?

•

elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminә
nisbәti.
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminә
nisbәti;
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi ilә elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin
cәmi;
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi ilә elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin
hasili;
elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcmindәn texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi
çıxılır;

208 İstehsalın elektriklәşdirilmәsi әmsalı necә hesablanır?

•

texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerèisinin hәcminin elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminә
nisbәti kimi.
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlak edilmiş elektrik enerjisinin
hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehlak edilmiş áütün enerjinin (elektrik, istilik vә s.) hәcminin il әrzindә istehlak edilmiş elektrik
enerjisinin hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehlak edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin il әrzindә istehlak edilmiş áütün enerjinin hәcminә nisbәti
kimi;
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlak edilmiş bütün enerjinin hәcminә
nisbәti kimi;

209 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri aid deyil?

•

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

210 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

•

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

211 Aşağıdakılardan hansı elmitexniki inqilabın әlamәtlәrinә aid deyil?
elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi;
elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi;
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•

elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi;
avtomatlaşdırma
elmi tәdqiqatların әnәnәvi üsllarla yerinә yetirilmәsi;

212 Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

•

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

213 10.Әn çox enerji istehlak edәn maddi istehsal sahәsi hansıdır?

•

ictimai iaşә
tikinti
rabitә
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı

214 9.Hansı sahә ETTnin maddi әsası vә bәlәdçisidir?

•

yanacaq
yeyinti
yüngül
maşınqayırma
metallurgiya

215 8. Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil

•

sәnayenin kimyalaşdırılması
mütәrәqqi texnologiyanın yaradılması
mexaniklәşdirmә
struktur dәyişikliklәri, yeni müәssisәlәrin yaradılması
elektriklәşdirmә, yeni enerji növlәrinin tapılması

216 7. Elmitexniki inqilabın ikinci әlamәti hansıdır? 02

•

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

217 6. Elmitexniki inqilabın üçüncü әlamәti hansıdır? 02

•

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;

32/105

23.12.2016

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

218 5. Elmitexniki inqilabın dördüncü әlamәti hansıdır? 02

•

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

219 4. Elmitexniki inqilabın beşinci әlamәti hansıdır? 02

•

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

220 3. İnkubasiya dövrü nәdir? 02

•

istehsal tsiklının bir hissәsidir.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
xammalmaterialın üzәrindә texnoloji әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi müddәtidir;
elmi ideyanın söylәnmәsindәn sınaqdan keçirilmәsinә qәdәr olan müddәtdir;
elmi ideyanın söylәnmәsindәn tәtbiqinә qәdәr olan müddәtdir;

221 Hansı ifadә düz deyil?

•

ETT innovasiya proseslәrini güclәndirir
ETT  istehsal tullantılarından istifadәyә imkan yaradır
ETT  dinamik sosialiqtisadi inkişafı tәmin edir
ETT  infilyasiyanı aşağı salan amildir
ETT  mәhsulun rәqabәt qabliyyәtliliyini yüksәldir

222 1. Elmitexniki tәrәqqi nәdir?

•

әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
әhalinin sosial rifahının yüksәldilmәsi, mövcud tәlәbatın ödәnilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
işçi heyәtinin tәhsil vә onların әmәyinin texnika ilә silahlanma sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi, әmәk
mәhsuldarlığının artırılması, әmәk haqqının yüksәldilmәsi, istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
torpağın yaxşılaşdırılması, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, әmәk haqqının yüksәldilmәsi, istehsal edilәn
mәhsulların keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, torpağın yaxşılaşdırılması, әmәk cisimlәrinin
keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması, әhalinin sosial rifahının yüksәldilmәsi, mövcud tәlәbatın ödәnilmәsi üzrә fasilәsiz
vә qanunauyğun prosesdir;
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәli xammal, material, enerji növlәrinin yaradılması vә istehsalata tәtbiqi, әmәyin
tәşkilinin vә istehsalın idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;

223 58. Yeni texnika tәtbiqinin ümumilәşdirici vә texnikiiqtisadi göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil

•

istehsal sahәsinin, sexin vә müәssisәnin istehsal gücü;
ümumi istehsal meydançasından alınan mәhsulun hәcmi;
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•
әmәyin enerji vә elektriklә silahlılığı;
mәhsulun yüksәk texnolojilik dәrәcәsi;
fәhlә әmәyinin mexaniklәşdirilmiş әmәklә әhatә sәviyyәsi;

224 57. Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

•

milli stan dartlar.
mühasibat standartları;
regional stan dartlar;
dövlәtlәrarası stan dartlar;
beynәlxalq stan dartlar;

225 56. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

•

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

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

•

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

227 54. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә «defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tәmin
edilmәsi» ilә bağlı olan xәrclәrә aid deyil?

•

zayın baş vermә sәbәblәrinin tәhlili ilә әlaqәdar xәrclәr;
mәhsulun realizasiyası imkanlarının tәhlili ilә әlaqәdar xәrclәr;
key fiyyәtin planlaşdırlıması vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr;
yoxlama vә sınaq ların keçirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr;
avadanlığa vә alәtә texniki xidmәtin tәşkili, heyәtin öyrәdilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr;

228 53. Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi onun istifadәsi vә ya istismarı prosesindә әtraf mühitә ziyanlı
tәsirini xarakterizә edir?

•

ekoloji göstәricilәr;
mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti;
erqonomik göstәricilәr;
mәmulatın estetik göstәricilәri;
etibarlılıq göstәricilәri.

229 52. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aiddir?

•

mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
umumzavod xәrclәri
yoxlama vә sınaq ların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr

230 51. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?

•

yoxlama vә sınaq ların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr
reklamasiya hesabina mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
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keyfiyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri
zay mәhsulla әlaqәdar olan xәrclәr

231 50. Mәmulatın etibarlılığı:

•

mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müd dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy yәn edilmiş
funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsidir
mәmulatın xidmәt müd dәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müd dәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müd dәti әrzindә istismar xәrjlәrinin aşağı olmasını şәrtlәndirәn xassәsidir

232 49. Kvalimetriya nәdir?

•

standartlaşdırma anlayışıdır.
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә öyrәnilmәsidir;
ixtisas dәrәcәsinin ölçüsüdür;
avadanlığın texniki parametridir;
heyyәtin keyfiyyәt stukturudur;

233 48. Texnolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?

•

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

234 47. Mәhsulun keyfiyyәti:

•

satış zamanı formalaşır
istehsal prosesindә formalaşır
tәdavül prosesindә formalaşır
mәhsula servis prosesindә formalaşır
bazarda formalaşır

235 46. Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcәsinә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

•

mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt stan dartlarına
beynәlxalq, regional, dövlәtlәrarası, milli stan dartlara
analitik, ekperimental, statistik stan dartlara
mterial, hazır mәhsul, xidmәt stan dartlarına
müәssisәdaxili, müәsisәlәrarası, sahә, milli stan dartlara

236 45. Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

•

mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
texnolojilik göstәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun estetik göstәricilәri

237 4. Standartlaşdırma:

•

mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliy yәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әk sini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına yönәldilmiş
fәaliyyәtdir
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238 3. Sertifikasiya:

•

mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına yönәldilmiş
fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әk sini tapmış tәlәblәrә cavab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsullar üçün norma, qayda vә xarak teristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir

239 2. Maşınqayırma mәhsulunun keyfiyyәtinә aid olmayan göstәrici hansıdır?

•

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

240 1. Mәhsulun keyfiyyәti:

•

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

241 55. Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab olunur?

•

istehsal prosesinin yalnız bir müәssisәdә baş vermәsi, istehsal olunmuş mәhsulların istehlakçıya çatdırılmasında
heç bir vasitәçidәn istifadә edilmәmәsi
müxtәlif müәssisәlәrin istehsalı olan hissә vә qovşaqların bir müәssisәdә son mәhsul formasında yığılması
istehsal prosesinin mәrhәlәlәri arasındakı ahәngdarlı, müәssisәlәrin mülkiyyәtçisinin eyni şәxs olması, vahid
mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
müxtәlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti, vahid enerji sistemi vә
nәqliyyat bazası
istehsalın yalnız sifarişlәr әsasında olması, sifariş edilmiş mәhsulların bir neçә müәssisә tәrәfindәn istehsalı

242 54. Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?

•

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

243 53. Kombinәlәşdirmә nәdir?

•

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 isteh salların vahid istehsal
kompleksindә birlәşdirilmәsidir.
müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir.

244 52. İxtisaslaşmadan әldә edilәn illik iqtisadi sәmәrә necә hesablanır? 03
ixtisaslaşmanın keçirilmәsindәn әldә olunan illik qәnaәtdәn ixtisaslaşdırmanı hәyata keçirmәk üçün әlavә әsaslı
vәsait qo yu luşunun hәcmini çıxmaqla;
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•

ixtisaslaşmanın keçirilmәsindәn әldә olunan illik qәnaәtin sәmәrәliliyin normativ әmsalına nisbәti kimi;
ixtisaslaşmanın keçirilmәsindәn әldә olunan illik qәnaәtdәn ixtisaslaşdırmanı hәyata keçirmәk üçün әlavә әsaslı
vәsait qo yu luşu ilә sәmәrәliliyin normativ әmsalının hasilini çıxmaqla;
ixtisaslaşmanın keçirilmәsindәn әldә olunan illik qәnaәtin ixtisaslaşdırmanı hәyata keçirmәk üçün әlavә әsaslı vә
sait qo yu luşu ilә sәmәrәliliyin normativ әmsalının hasilinә nisbәti kimi;
ixtisaslaşmanın keçirilmәsindәn әldә olunan illik qәnaәtin ixtisaslaşdırmanı hәyata keçirmәk üçün әlavә әsaslı vә
sait qo yu luşuna nisbәti kimi;

245 51.Autsorinq nәdir? 01

•

müәssisә tәrәfindәn istehsal quruluşunun tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә hәm xid mәt vә hәm dә әsas istehsal struk 
turlarından bәzilәrinin icarәyә verilmәsidir;
müәssisә tәrәfindәn tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә hәm xid mәt vә hәm dә әsas istehsal struk 
turlarından bәzilәrinin icarәyә verilmәsidir;
müәssisә tәrәfindәn tәmәrküzlәşdirmәnin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә hәm xid mәt vә hәm dә әsas istehsal struk 
turlarından bәzilәrinin icarәyә verilmәsidir;
müәssisә tәrәfindәn idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә hәm xid mәt vә hәm dә әsas istehsal struk tur
larından bәzilәrinin icarәyә verilmәsidir;
müәssisә tәrәfindәn madditexniki tәminatın tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә hәm xid mәt vә hәm dә әsas istehsal
struk turlarından bәzilәrinin icarәyә verilmәsidir;

246 50. Rayonlararası kooperativlәşdirmә nәdir?

•

belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
belә kooperativlәşdirmә zamanı 2 qonşu ölkәnin sәrhәd rayonlarında olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri
yaranır
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına
әsaslanır
kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda yerlәşdirilmiş müәssisәlәr arasında
baş verir
belә kooperasiya әlaqәlәri ey ni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır

247 49. Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir?

•

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 ey ni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına
әsaslanır

248 48. Әrazi vә sahәlәr üzrә kooperativlәşmә formalarından hansı sәhvdir?

•

sahәdaxili.
sahәlәrarası;
rayondaxili;
autsorinq;
rayonlararası;

249 47. Әrazi vә sahә üzrә tәşkili baxımından istehsalın kooperasiyalaşdırılmasının hansı formaları vardır?

•

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

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

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

251 45. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsalın kooperativlәşdirilmәsinin formaları hansılardır?

•

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

252 44. İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nәdir?

•

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.

253 43. Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә edilir?

•

mәhsul vahidinin materialtutumu
müәssisәnin pәrakәndә satış şәbәkәsinә verdiyi mәhsulun hәcmi
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerji mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә "satın alınmış yarımfab rikat vә mәmulatlar'' adlı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi

254 42. Kooperativlәşmә sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn gösәtricilәr hansılardır?

•

aqreqatların müştәrәk istifadәsi, hissәlәrin sayı, texnoloji proseslәrdә iştirak edәn müәssisәlәrin sayı
bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı, әmәliyyatların tәhkimolunma әmsalı, bir müәssisә ilә kooperasiya
әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı, istehsaldakı texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
bir müәssisә ilә kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı, mәhsulun maya dәyәrindә «satın alınmış
yarımfabrikat vә mәmulatlar» adlı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi, bir müәssisә vә sahә üzrә rayondaxili vә
rayonlararası kooperativlәşdirmәnin nisbәti
mәhsul istehsalında iştirak etmiş müәssisәlәrin sayı vә maya dәyәrindә әn böyük payın xüsusi çәkisi

255 41, Texnoloji mәrhәlә üzrә kooperativlәşdirmә nәdir?

•

baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili vә xarici bazarda satışını hәyata keçirir
baş müәssisә kooperasiyaya daxil olan zavodlardan elektrik mühәrriklәri, generatorlar, nasoslar, kompressorlar vә
s. kimi mәmulatlar almaqla hazır mәhsulun istehsalını tamamlayır
son hazır mәhsulun istehsalı üzrә ixtisaslaşmış baş müәssisә әlaqәdar müәssisәlәrdәn hissә vә qovşaqlar almaqla
mәh sulun istehsalı işini tamamlayır
bir müәssisә digәrinә müәyyәn yarımfab rikatlar göndәrir vә ya onun üçün mәhsul istehsalı texnologiyasının
müәyyәn bir mәrhәlәsinin icrasını hәyata keçirir
baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili bazarda satışını hәyata keçirir

256 40. Aşağıdakılardan hansı istehsalın kooperasiyalaşdırılmasına xas olan cәhәtdir?

•

müәssisәnin buraxdığı mәhsulun bütün detal, qovşaq vә hissәlәri hәmin müәssisәnin ayrıayrı sexlәrindә istehsal
olunur
müәyyәn mәhsulun istehsalı vә satışı bütünlüklә bir müәssisәdә cәmlәnmişdir
müәssisәnin bütün bölmәlәri birbiri ilә texnoloji bağlılığı olmayan mәhsullar buraxır
müәssisә bir mәhsulun hazırlanması üçün müxtәlif müәssisәlәrdәn detal, qovşaq hissә vә yarımfabrikat alır;
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•

eyniadlı mәhsul istehsalçıları arasında bazarın bölüşdürülmәsi ilә bağlı razılıq olur

257 39. Bir il әrzindә maşınqayırma müәssisәsi tәrәfindәn 1 milyon 800 min manatlıq ümumi mәhsul
buraxılışı hәyata keçirilmişdir. Bunun 1 milyon 260 min manatını әsas (profil) mәhsul tәşkil etmişdir. Bu
mәlumatlar әsasında maşınqayırma müәssisәnin ixtisaslaşdırılması әmsalını hesablayın.

•

80 faiz
70 faiz
60 faiz
65 faiz
45 faiz

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

•

bir iş yerindә ay әrzindә istehsal olunan mәhsulun hәcmi.
müәssisәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrindә olduğu müәssisәlәrin sayı;
müәssisәnin müәyyәn dövr әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun hәcmi;
bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı;
sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan konstruktiv vә tex noloji cәhәtdәn yekcins mәmulatlar qrupunun miqdarı
vә növlәri;

259 37.İxtisaslaşdırma sәviyyәsini sәciyyәlnәdirәn göstәricilәr hansılardır?

•

ixtisaslı fәhlәlәrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәrin ümumi sayı, texnoloji mәrhәlәlәrin sayı
hissә vә mәhsulun sahә üzrә mәblәği, sahәnin ümumi sәnaye mәhsulunda xüsusi çәkisi
әşya, hissә, texnoloji mәrhәlәnin miqdarı vә sayı
sәnayedә müstәqil sahәlәrin sayı; ixtisaslaşmış sahә mәhsulunun ümumi istehsaldakı payı, müәssisәnin istehsal
etdiyi әsas mәhsulun ümumi istehsalda xüsusi çәkisi, növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayı, ixtisaslaşmış
müәssisәlәr vә sexlәrin ümumi istehsaldakı payı
sәnaye sahәsinin ümumi hәcmi, sahәdәki müәssisәlәrin sayı, sahәdә işlәyәnlәrin orta illik sayı, sahәdә әmәk haqqı
fondu, sahәyә illik vәsait qoyuluşu

260 36. Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?

•

buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdәuy ğun konstruktiv sabitliyinin yaradılması
elmitexniki tәrәqqinin yüksәk tempi
buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının genişlәnmәsi
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi
müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın op timal ölçüyәdәk artması

261 35. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

•

müәssisә miqyasında istifadә olunan in san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalan ması texniki әmәk bölgüsünü әks etdirir;
müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi müәssisәdaxili ixtisaslaşdırmanı әks etdirir;
bilavasitә müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib ayırması fәrdi әmәk bölgüsünü
әks etdirir;
müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırmanı әks etdirir.
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının artması nisbi tәmәrküzlәşmәdir;

262 34. Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir?
özünün konstruk siyasına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, istehsalı uzun dövr üçün tәkrarla
nan mәh sul istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir.
özünün konstruk siyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının bir müәssisәdә
cәmlәşdirilmәsidir;

•
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•

müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;
istehsal prosesinin vә iş yerlәrinin sәmәrәli vә yüksәk mәh suldarlıqlı texnika ilә tәmin olunmasıdır;

263 33. İxtisaslaşdırmanın dәrinlәşmәsinә tәsir edәn amil:

•

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

264 32. Mәrkәzlәşdirilmiş tökmә işini hәyata keçirәn maşınqayırma müәssisәsinin ixtisaslaşma formasını
göstәrin.

•

avadanlıq formasında
әşya formasında
hissә formasında
texnoloji mәrhәlә üzrә
istehsaltexniki formada

265 31. Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn maşınqayırma müәssisәsi hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?

•

avadanlıq formasında
hissә formasında
istehsaltexniki formada
әşya formasında
texnoloji mәrhәlә üzrә

266 30. Әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir?

•

sonradan istehsalda istifadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr arasında bölünmәsidir.
sonradan istehsalda istifadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının bu vә ya digәr bir müәssisәdә tәmәrküzlәşdirilmәsidir;
müәssisәnin әmәk predmetinin emalı mәrhәlәlәrindәn birinin yerinә yetirilmәsinә cәlb edilmәsidir;
bilavasitә istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bu vә ya digәr bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir;
istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bir neçә müәssisә arasında bölünmәsidir;

267 29. Maşınqayırma müәssisәlәrindә ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?

•

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

268 28. Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

•

iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı üzrә ixtisaslaşmasıdır.
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;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün geniş nomenklaturada mәhsul istehsalının müәyyәn dövr üçün bir sahәdә
cәmlәşmәsidir;
özünün konstruk siyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir sahәdә cәmlәşmәsidir.
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;

269 27. Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir?
özünün konstruk siyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir.
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•

müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün bir
sahәdә cәmlәşmәsidir;
özünün konstruk siyasına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, tәtbiq sahәsi mәhdud olan, istehsalı
uzun dövr üçün tәkrarlanan mәh sul istehsalının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsidir;
eyni adlı mәhsulların bazarda satışının yalnız bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir;

270 26. İxtisaslaşdırma nәdir?

•

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

271 25. İxtisaslaşdırma necә meydana çıxır?

•

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

272 24. Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat forması daha çox iqtisadi üstünlüklәrә malikdir. Ona görә ki:

•

bu, istehsalın hәm intensiv, hәm dә ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsidir.
bu zaman istehsal meydançalarının genişlәnmәsi baş verdiyindәn әlavә xәrclәr artır;
bu, istehsalın ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür;
bu, istehsalın intensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür;
bu zaman yeni istehsal bölmәlәrinin enerji tәminatı әlavә xәrclәr tәlәb edir;

273 23. İstehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi nәdә ifadә olunur?

•

müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә xammal vә materialların emalı imkanlarının genişlәnmәsindә.
müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә bazarlara daha çox mәhsul çıxarılmasında;
müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә yeni iş yerlәrinin yaradılmasında;
müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә istehsalın texnikiiqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşmasında;
eyniadlı mәhsul istehsalçılarının sayının azalması nәticәsindә sahәnin idarә edilmәsinin asanlaşmasında;

274 22. Müәssisәnin optimal ölçüsü nәdir?

•

az xәrclә daha az mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür;
mәnfәәtlә xәrcin mütәnasiblik tәşkil etdiyi ölçüsüdür;
çox xәrclә daha çox mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür;
az xәrclә daha yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrinә nail olunan ölçüsüdür.
minimum xәrclә risksiz fәaliyyәt göstәrә bilәn ölçüsüdür;

275 21. Aşağıdakı göstәricilәr arasında istehsalın tәmәrküzlәşmәsini daha düzgün әks etdirәni hansıdır?

•

isteh sal dövriyyә fondlarının orta illik dәyәri.
isteh sal әsas fondlarının orta illik dәyәri;
sәnayeistehsal heyәtinin orta illik sayı;
istehsal edilәn mәhsulun hәcmi;
tex noloji prosesә sәrf edilәn enerji gücünün kәmiyyәti;

276 20. Tәmәrküzlәşmәninin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

41/105

23.12.2016

•

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;

277 19. Maşınqayırma üçün sәciyyәvi olan ictimai istehsalın әsas tәşkilati forması

•

tәmәrküzlәşdirmә
kombinәlәşdirmә
kooperativlәşdirmә
ixtisaslaşdırma
mәrkәzlәşdirmә

278 18. Texnoloji tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

•

qurulmuş avadanlıqların sayca ço xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün azaldılması yolu ilә;
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
yolu ilә;
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә;
qurulmuş avadanlıqların sayca ço xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün artırılması yolu ilә;
qurulmuş avadan lıq ların sayca çoxaldılması yolu ilә;

279 17. İstehsaltexniki tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

•

müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә.
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların sayının
azaldılması yolu ilә;
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
yolu ilә;
qurulmuş avadan lıq ların sayca çoxaldılması yolu ilә;
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә;

280 16. Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi necә baş verir?

•

kömәkçi vә xidmәtedici tәsәrrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilә.
qurulmuş avadan lıq ların sayca çoxaldılması yolu ilә;
müәssisәdә qurulmuş aqreqat vә avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә;
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
yolu ilә;
müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә;

281 15. Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?

•

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

282 14. Nisbi tәmәrküzlәşdirmә nәdir?

•

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

283 13. Sәnaye müәssisәlәrindә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi necә hesablanır? 02

•
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•

iri müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrini bütün müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik
dәyәrinә nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin orta illik siyahı sayını iri müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin
orta illik siyahı sayına nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminin iri müәssisәlәrin istehsal hәcminә nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrini müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik
dәyәrinә nisbәti kimi
iri müәssisәlәrin istehsal hәcmi ilә bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminin cәmi kimi

284 12. Sәnaye müәssisәlәrindә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi necә hesablanır? 02

•

iri müәssisәlәrin istehsal hәcmi ilә bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminin cәmi kimi
bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminin iri müәssisәlәrin istehsal hәcminә nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrini iri müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik
dәyәrinә nisbәti kimi
iri müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin orta illik siyahı sayını bütün müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin
orta illik siyahı sayına nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin orta illik siyahı sayını iri müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin
orta illik siyahı sayına nisbәti kimi

285 11. Sәnaye müәssisәlәrindә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi necә hesablanır? 02

•

iri müәssisәlәrin istehsal hәcmi ilә bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminin cәmi kimi
bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminin iri müәssisәlәrin istehsal hәcminә nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrini iri müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarının orta illik
dәyәrinә nisbәti kimi
iri müәssisәlәrin istehsal hәcminin bütün müәssisәlәrin istehsal hәcminә nisbәti kimi
bütün müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin orta illik siyahı sayını iri müәssisәlәrin sәnayeistehsal heyәtinin
orta illik siyahı sayına nisbәti kimi

286 10. Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

•

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

287 9. Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

•

eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin hamısının bir mәrkәzdәn idarә edilmәsi.
mәhsul bazarının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
mәhsul istehsalının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
mәhsul istehsalının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi;
eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin sayının artması;

288 8. İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

•

әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi.
müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi;
müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması;
müәssisәlәrin irilәşmәsi;
tex noloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması;

289 7. Tәşkilatitәsәrrüfat tәmәrküzlәşmәsi nә ilә nәticәlәnir? 02

•

istehsalın ixtisaslaşması ilә nәticәlәnir;
istehsalın kooperativ lәşmәsilә nәticәlәnir;
istehsalın kombinәlәşmәsi ilә nәticәlәnir;
müәssisәlәrin idarә olunmasının mәrkәzlәşdirilmәsi vә son radan isә isteh salın yenidәn tәşkilinә ilkin şәrtlәr
yaradılması ilә nәticәlәnir.
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xammalın ardıcıl emalına әsaslanan kombinәlәşmә ilә nәticәlәnir;

290 6. Son mәhsulun hazırlanması prosesindә texnoloji baxımdan әlaqәli, lakin mәkanca birbirindәn aralı
olan müxtәlif istehsalların tәmәrküzlәşmәsi nә ilә nәticәlәnir? 02

•

müәssisәlәrin idarә olunmasının mәrkәzlәşdirilmәsi vә son radan isә isteh salın yenidәn tәşkilinә ilkin şәrtlәr
yaradılması ilә nәticәlәnir
istehsalın kombinәlәşmәsi ilә nәticәlәnir;
istehsalın ixtisaslaşması ilә nәticәlәnir;
istehsalın kooperativ lәşmәsilә nәticәlәnir;
xammalın ardıcıl emalına әsaslanan kombinәlәşmә ilә nәticәlәnir;

291 5. Xammalın kompleks emalı vә ya texnoloji ardıcıllıqla işlәnilmәsinә әsaslanan tәmәrküzlәşmә nә ilә
nәticәlәnir? 02

•

müәssisәlәrin idarә olunmasının mәrkәzlәşdirilmәsi vә son radan isә isteh salın yenidәn tәşkilinә ilkin şәrtlәr
yaradılması ilә nәticәlәnir.
istehsalın kooperativ lәşmәsilә nәticәlәnir;
istehsalın ixtisaslaşması ilә nәticәlәnir;
istehsalın kombinәlәşmәsi ilә nәticәlәnir;
isteh salın tәşkilindә hәr hansı dәyişiklik olmadan xırda müәssisәlәrin inzibatiidarә cәhәtdәn birlәşdirilmәsinә,
onların tәsәrrüfatçılıq müstәqilliyini itirmәk prinsipinә әsaslanır;

292 4. Konstruktiv quruluşu, hazırlanma texnologiyası, iqtisadi tәyinatı vә istismar şәraiti oxşar olan
mәhsullar istehsalının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsi nә ilә nәticәlәnir? 02

•

müәssisәlәrin idarә olunmasının mәrkәzlәşdirilmәsi vә son radan isә isteh salın yenidәn tәşkilinә ilkin şәrtlәr
yaradılması ilә nәticәlәnir.
istehsalın kooperativ lәşmәsilә nәticәlәnir;
istehsalın kombinәlәşmәsi ilә nәticәlәnir;
istehsalın ixtisaslaşması ilә nәticәlәnir;
xammalın ardıcıl emalına әsaslanan kombinәlәşmә ilә nәticәlәnir;

293 3. İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

•

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

294 2. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İsteh salın tәmәrküzlәşmәsi istehsalın ictimai tәşkili formaları arasında daha mürәkkәbidir.
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә sәmәrәliliyinin yük sәldilmәsinin
amilidir;
İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi, ixtisaslaşması, kooperativlәşmәsi vә kombinәlәşmәsi arasında sıx qarşılıqlı әlaqәlәr
vardır;
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ilә istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması arasında birbaşa әlaqә yoxdur;
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin nәticәsidir;

295 1. İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

•

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

296 147. Әsas fondların rentabelliyi göstәricisi necә hesablanır? 02
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•

istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin il әrzindә mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinә nisbәti
kimi
il әrzindәki bütün xәrclәrin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
il әrzindәki bütün xәrclәr ilә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi
il әrzindә mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti
kimi
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin il әrzindәki bütün xәrclәrә nisbәti kimi

297 146. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrindә tәtbiq edilәn planlıxәbәrdarlıqlı tәmir
sistemin çatışmazlığına aiddir? 01

•

avadanlığın tәmirinin mürәkkәbliyindәn asılı olaraq tәmir heyәtinin sayıının müәyyәn edilmәsi imkanının
mövcudluğu
onun avadanlıq vә maşınların modernizasiyasını hәyata keçirmәdәn yalnız onların işlәk vәziyyәtdә saxlanmasını
nәzәrdә tutmasıdır
avadanlığın vә onun qovşaqlarının tәmirinә sәrf edilәn xәrclәrin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü;
avadanlığın sınması sәbәblәrin tәhlil edilmәsi
avadanlığın işinin tәmirlәrarası müddәtinә nәzarәtin mümkünlüyü;

298 145. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrindә tәtbiq edilәn planlıxәbәrdarlıqlı tәmir
sistemin üstünlüklәrinә aid deyil? 01

•

avadanlığın tәmirinin mürәkkәbliyindәn asılı olaraq tәmir heyәtinin sayıının müәyyәn edilmәsi imkanının
mövcudluğu
avadanlığın işinin tәmirlәrarası müddәtinә nәzarәtin mümkünlüyü;
onun avadanlıq vә maşınların modernizasiyasını hәyata keçirmәdәn yalnız onların işlәk vәziyyәtdә saxlanmasını
nәzәrdә tutmasıdır
avadanlığın vә onun qovşaqlarının tәmirinә sәrf edilәn xәrclәrin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü;
avadanlığın sınması sәbәblәrin tәhlil edilmәsi

299 144.Fәrz edәk ki, istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri 20 min manatdır. İlin 01.05. tarixindәn 12 min
manat dәyәrindә yeni avadanlıq istismara verilmişdir. Hәmin ilin 01.09. tarixdәn isә 6 min manatlıq
avadanlıq istismardan çıxarılmışdır. Bu mәlumatlara görә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrini
hesablayın. 03

•

32 min manat
26 min manat
25 min manat
28 min manat
30 min manat

300 143. Kütlәvi vә iri seriyalı maşınqayırma müәssisәlәrindә әsas istehsal fondlarının quruluş
xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir? 01

•

binalar, tikililәr vә ötürücü qurğuların xüsusi çәkisinin aşağı olması
maşın vә avadanlıqların xüsusi çәkisinin yüksәk, bina vә inventarların xüsusi çәkisinin aşağı olması
binalar, tikililәr vә ötürücü qurğuların xüsusi çәkisinin yüksәk olması
istehsal binalarının, tikililәrin, qaldırıcınәqliyyat vasitәlәrinin xüsusi çәkisinin yüksәk olması
bina vә inventarların xüsusi çәkisinin yüksәk, maşın vә avadanlıqların xüsusi çәkisinin aşağı olması

301 142. Emal növündәn asılı olaraq metal emal edәn dәzgahlar qrupuna aid olmayan dәzgahlar hansılardır?

•

kombinәlәşmiş
deşmә (burğu)
universal
torna
frezer

302 141. Avtomat maşın vә avadanlıqlar:
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•

әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür

303 140. Hesablama texnikası:

•

istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur

304 139. Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları:

•

istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur

305 138. İş maşın vә avadanlıqları:

•

istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür

306 137. Güc maşın vә avadanlıqları:

•

riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür
istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır

307 136. Sürәtlәndirilmiş amortizasiya metodunun tәtbiqi nәticәsindә aşağıdakılardan hansı baş vermir? 02

•

müәssisәnin rәqabәtqaliyyәtlilik sәviyyәsi yüksәlir;
müәssisәnin әsas fondları teztez yenilәşir;
müәssisәdә tәmir xәrclәrinin hәcimi azalır;
әsas fondların fiziki köhnәlmә sәviyyәsi dәfәlәrlә artır;
istehsal olunan mәhsulun maya dәyәri artır;

308 135. Fәrz edәk ki, maşınqayırma müәssisәsinin ilin әvvәlinә istehsal gücü 50000 ton, 01 iyuldan illik
gücü 6000 ton olan aqreqat istismara buraxılacaq, vә elә hәmin ilin 01 sentyabrından isә illik gücü 3000 ton
olan anoloji aqreqatın işi dayandırılacaqdır. Onda müәssisәnin ilin sonuna istehsal gücü nә qәdәr olacaq? 03
55000 ton.
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•

54000 ton;
52000 ton;
53000 ton;
41000 ton;

309 Fәrz edәk ki, maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә istehsal gücü 50000 ton, 01 iyuldan illik gücü
6000 ton olan aqreqat istismara buraxılacaq, vә elә hәmin ilin 01 sentyabrından isә illik gücü 3000 ton olan
anoloji aqreqatın işi dayandırılacaqdır. Onda müәssisәnin orta illik istehsal gücü nә qәdәr olacaq? 03

•

55000 ton.
54000 ton;
53000 ton;
52000 ton;
41000 ton;

310 Әgәr maşınqayırma müәssisәsindә quraşdırılmış 240 dәzgahdan 1ci növbәdә 200ü, 2ci növbәdә 180i
vә 3cü növbәdә 160ı işlәmişdirsә, onda müәssisәnin quraşdırılmış avadanlıqları gün әrzindә neçә dәzgah
növbә işlәmişlәr? 02

•

0,44.
300;
2,25;
540;
2;

311 Fondverimi, fondlarla silahlanma vә әmәk mәhsuldarlığı göstәricilәri arasında hansı әlaqә mövcuddur?
02

•

fondla silahlanma fondveriminin әmәk mәhsuldarlığına nisbәtini әks etdirir
әmәk mәhsuldarlığı – fondveriminin fondla silahlanmaya nisbәtidir
әmәk mәhsuldarlığı – fondla silahlanmanın fondveriminә nisbәtidir
әmәk mәhsuldarlığı özündә fondverimi vә fondla silahlanmanın mәhsuldarlığını әks etdirir
fondla silahlanma әmәyin vә fondverminin mәhsuldarlığıdır

312 Maşınqayırma müәssisәsindә әmәyin fondla silahlığı necә hesablanır? 02

•

istehsal әsas fondların dәyәrinin bütün işçilәrin sayına nisbәti kimi;
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal әsas fondların dәyәrinin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondların ilin әvvәlinә olan dәyәrinә nisbәti kimi;

313 130. Maşınqayırma müәssisәsindә işçilәrin sayı 500 nәfәr, fәhlәlәrin sayı 400 nәfәr vә istehsal әsas
fondların dәyәri 800 min manat olarsa onda hәmin müәssisәdә fondla silahlığı göstәricisi neçә olar? 02

•

3 min man/nәfәr;
2,2 min man/nәfәr;
1,8 min man/nәfәr;
2 min man/nәfәr;
1,6 min man/nәfәr;

314 Maşınqayırma müәssisәsindә әmәk mәhsuldarlığı göstәricisi 36 min man/ nәfәr vә işçilәrin fondla
silahlığı göstәricisi isә 2 min man/nәfәr olarsa onda fond verimi nә qәdәr olar? 03

•

38 min man.
0,5 min man;
0,05 min man;
18 min man;
72 min man;
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315 Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 40 min manatdır. 01.07. tarixindәn 18
min manat dәyәrindә yeni avadanlıq istismara verilmişdir, 01.07. tarixdәn isә 14 min manatlıq avadanlıq
istismardan çıxarılmışdır. Әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrini hesablayın. 03

•

46 min manat
38 min manat
40 min manat
42 min manat
44 min manat

316 Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 20 min manatdır. 01.05. tarixindәn 12
min manat dәyәrindә yeni avadanlıq istismara verilmişdir, 01.09. tarixdәn isә 6 min manatlıq avadanlıq
istismardan çıxarılmışdır. Әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrini hesablayın. 03

•

23 min manat
20,5 min manat
29 min manat
26 min manat
19,5 min manat

317 Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 920 min manat, ilin sonuna 1130 min
manat, bir il әrzindә 293,8 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 84,4 min manatlıq әsas fond
istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar? 02

•

32 %.
9,17 %;
7,46 %;
26,0 %;
41,2 %;

318 Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 720 min manat, ilin sonuna 820 min
manat, bir il әrzindә 213,2 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 116 min manatlıq әsas fond
istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar? 02

•

15 %.
16,1 %;
30%;
26,0 %;
14,1 %;

319 Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 650 min manat, ilin sonuna 690 min
manat, bir il әrzindә 255,3 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 220 min manatlıq әsas fond
istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar? 02

•

31,88 %.
73,8 %;
6,1 %;
37,0 %;
40 %;

320 Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 320 min manat, ilin sonuna 370 min
manat, bir il әrzindә 70,3 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 20,4 min manatlıq әsas fond
istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar? 02

•

6,37 %.
2,9 %;
10,2%;
19,0 %;
22 %;
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321 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 480 min manat, ilin sonuna 548 min manat, bir il әrzindә
164,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 100 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa
onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar? 02

•

20,8 %;
9,7 %;
0.3
16,35 %;
35 %;

322 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 850 min manat, ilin sonuna 800 min manat, bir il әrzindә
168 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 220 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa onda
әsas fondların yenilәşmә әmsalı әmsalı necә faiz olar? 02

•

10,33 %.
25,8 %;
20%;
21,0 %;
27,5 %;

323 120. Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 920 min manat, ilin sonuna 1130 min manat, bir il
әrzindә 294,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 82,8 min manatlıq әsas fond istifadәdәn
çıxarılmışsa onda әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә faiz olar? 02

•

32 %.
7,46 %;
26,05%;
9,17 %;
41,2 %;

324 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 720 min manat, ilin sonuna 820 min manat, bir il әrzindә
216 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 115,2 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa
onda әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә faiz olar? 02

•

15 %.
30%;
26,3%;
16,0 %;
14,1 %;

325 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 650 min manat, ilin sonuna 690 min manat, bir il әrzindә
260 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 214,5 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa
onda әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә faiz olar? 02

•

31,88 %.
73,0 %;
6,1 %;
33,0 %;
40 %;

326 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 320 min manat, ilin sonuna 370 min manat, bir il әrzindә
70,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 19,2 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa onda
әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә faiz olar? 02

•

22,0 %;
2,9 %;
10,2%;
6,0 %.
3,4 %;
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327 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 480 min manat, ilin sonuna 548 min manat, bir il әrzindә
168 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 96 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa onda
әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә faiz olar? 02

•

12,8 %.
35 %;
9,0 %;
20,0 %;
16,3 %;

328 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 850 min manat, ilin sonuna 800 min manat, bir il әrzindә
170 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 212,5 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa
onda әsas fondların sıradançıxma әmsalı әmsalı necә faiz olar? 02

•

10,0 %.
25,0 %;
20%;
21,25 %;
27,5 %;

329 114. Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 280 min manat, ilin sonuna 420 min manat vә bir il
әrzindә 70 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә faiz
olar? 02

•

66,0 %.
43,2 %;
38,2 %;
25,0 %;
54,6 %;

330 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 920 min manat, ilin sonuna 1130 min manat, bir il әrzindә
294,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 84,4 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdırsa onda
әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

7,5 %;
9,2 %;
26,1%;
32 %.
41,2 %;

331 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 720 min manat, ilin sonuna 820 min manat, bir il әrzindә
216 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 116 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdırsa onda әsas
fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

15 %.
16,1 %;
26,3%;
30%;
14,1 %;

332 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 650 min manat, ilin sonuna 690 min manat, bir il әrzindә
260 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 220 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdırsa onda әsas
fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

31,88 %.
6,1 %;
33,8 %;
40%;
73,8 %;
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333 110. Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 320 min manat, ilin sonuna 370 min manat, bir il
әrzindә 70,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 20,4 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdırsa
onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

5,5 %.
2,9 %;
10,2%;
22 %;
3,4 %;

334 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 480 min manat, ilin sonuna 548 min manat, bir il әrzindә
168 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 100 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdırsa onda әsas
fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

35 %;
18,2 %;
16,3 %;
9,7 %;
12,2 %.

335 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 440 min manat, ilin sonuna 420 min manat vә bir il
әrzindә 48,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

5,6 %;
10,5 %;
5,2 %;
11 %.
11,5 %;

336 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 680 min manat, ilin sonuna 800 min manat vә bir il
әrzindә 170 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

15 %.
11,7 %;
11,5 %;
25 %;
21,25 %;

337 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 850 min manat, ilin sonuna 800 min manat, bir il әrzindә
170 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 220 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdırsa onda әsas
fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

10,3 %.
25,8 %;
21,25 %;
20%;
27,5 %;

338 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 350 min manat, ilin sonuna 420 min manat vә bir il
әrzindә 70 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

45 %.
9,09 %;
16,6 %;
20 %;
34 %;

339 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 600 min manat, ilin sonuna 900 min manat vә bir il
әrzindә 300 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02
51/105

23.12.2016

•

20 %.
66,6 %;
23,07 %;
50 %;
33,3 %;

340 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 250 min manat, ilin sonuna 250 min manat vә bir il
әrzindә 100 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

65 %.
100 %;
24%;
40 %;
62 %;

341 Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 300 min manat, ilin sonuna 400 min manat vә bir il
әrzindә 150 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar? 02

•

37%;
37,5 %;
22 %;
50 %.
75 %;

342 101. Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 500 min manat, ilin sonuna 800
min manat vә bir il әrzindә 300 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı
necә faiz olar? 02

•

15 %.
100 %;
23,07 %;
60 %;
37,5 %;

343 100. Әsas fondların tәkrar istehsal xarakteristikası hansı göstәricilәr vasitәsilә öyrәnilir? 01

•

ekstensiv yüklәnmә әmsalı vә intensiv yüklәnmә әmsalı.
növbәlik әmsalı, köhnәlmә әmsalı vә yenilәşmә әmsalı;
köhnәlmә әmsalı, yenilәşmә әmsalı;
artma әmsalı, tәzәlәnmә әmsalı vә sıradançıxma әmsalı;
inteqral әmsalı, tәzәlәnmә әmsalı vә sıradançıxma әmsalı;

344 99. Әsas fondların artma әmsalı necә hesablanır? 02

•

yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fond ların dәyәrinә nisbәti kimi;
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fond ların dәyәrinә nisbәti kimi;

345 98. Maşınqayırma müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 600 min manat, ilin sonuna 900 min
manat vә bir il әrzindә 150 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların sıradançıxma
әmsalı necә faiz olar? 02

•

16,7 %;
50 %;
10 %;
25 %.
40 %;
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346 Sәnaye müәssisәsindә işçilәrin sayı 500 nәfәr, fәhlәlәrin sayı 400 nәfәr vә istehsal әsas fondların dәyәri
800 min manat olarsa onda hәmin müәssisәdә fondla silahlığı göstәricisi neçә olar? 02

•

1,8 min man/nәfәr;
2,2 min man/nәfәr;
1,6 min man/nәfәr;
3 min man/nәfәr;
2 min man/nәfәr;

347 96. Әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә hesablanır? 02

•

yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fond ların dәyәrinә nisbәti kimi;
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fond ların dәyәrinә nisbәti kimi;
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;

348 95.Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrindә әsas fondlardan istifadә sәmәrәliliyini
müәyyәn edәn amillәr aid deyil? 02

•

sәnaye müәssisәlәrindә elm vә texnikanın әn yeni nailiyyәtlәrindәn daha geniş istifadә edilmәsi;
әsas fondların funksional tәrkibinin uzlaşdırılmasının optimallıq dәrәcәsi;
sәnaye müәssisәlәrindә әn faydalı tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi;
әsas fondların bәrpa dәyәrinin artması.
avadanlıq parkının texnoloji quruluşunun tәkmillәşdirilmәsi;

349 94. Maşınqayırma müәssisәlәrindә illik amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir? 02

•

amortizasiya mәblәğinin әsas fondların normativ xidmәt müddәtinә hasili kimi;
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların normativ xidmәt müddәtinә nisbәti kimi;
әsas fondların normativ xidmәt müddәtinin amortizasiya mәblәğinә nisbәti kimi;

350 93. Maşınqayırma müәssisәlәrindә amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir? 02

•

müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәrinincәmi kimi;
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәrinin hasili kimi;
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrindәn әsas fondların qalıq dәyәrini çıxmaqla;
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;

351 92. Fondtutumu göstәricisi necә hesablanır? 02

•

yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin mövcud әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondların ilin әvvәlinә olan dәyәrinә nisbәti kimi
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondların әsas fondların ilin sonuna qalıq dәyәrinә nisbәti kimi

352 Hansı göstәriji maşınqayırmanın әsas fondlarından istifadәni xarakterizә edә bilmir?

•

istehsal güjü
fondtutumu
növbәlilik әmsalı
dövretmә әmsalı
fondverimi

353 90. Әsas fondlardan ekstensiv istifadә әmasalı:
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•

әsas fondlardan yenilәşmә sәviyyәsini göstәrir
әsas fondlardan gücә görә istifadәni göstәrir
fondlasilahlılığın artmasını göstәrir
әsas fondlardan vaxta görә istifadәni göstәrir
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini göstәrir

354 Aşağıdakılardan hansı avadanlığa mәxsus vaxt fondlarına aid deyil? 02

•

tәqvim vaxt fondu;
plan vә ya maksimum mümkün vaxt fondu;
rejim vaxt fondu;
cari vaxt fondu
faktiki işlәnmiş vaxt fondu;

355 İstehsal gücünü texniki (mexaniki) gücdәn fәrqlәndirәn cәhәt nәdir? 02

•

istehsal gücün kәmiy yәtinin fәh lәlәrin mәdәnitexniki sәviy yәsindәn asılı olmamasıdır;
mexaniki gücün kәmiy yәtinin avadan lığın vaxt fondundan asılı olmasıdır;
istehsal gücün kәmiy yәtinin avadan lığın vaxt fondundan asılı olmamasıdır;
mexaniki gücün kәmiy yәtinin avadan lığın vaxt fondundan asılı olmamasıdır;
mexaniki gücün kәmiy yәtinin fәh lәlәrin mәdәnitexniki sәviy yәsindәn asılı olmasıdır;

356 Әmәk alәtlәrinin texniki güclәri nә vaxt istehsal gücünә çevrilә bilәrlәr? 02

•

onların enerji tәminatı güclü olduğu tәq dirdә;
onların tәmiri yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirildiyi tәq dirdә;
onların bәrpa dәyәri artdığı tәq dirdә;
onlar yalnız canlı әmәklә birlәşdirildiyi tәq dirdә;
onların işi avtomatlaşdirilan tәq dirdә;

357 Texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin gücü әsasında istehsal gücü necә
hesablanır? 03

•

texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elek trik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondunun
hasilinin texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elek trik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә
çevirәn әmsala nisbәti kimi;
texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elek trik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә texnoloji ehtiyaclar üçün
istehlak olunmuş elek trik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalın hasili kimi;
texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elek trik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondunun
hasili kimi;
texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elek trik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondu vә
texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elek trik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn
әmsalın hasili kimi;
avadanlıqların iş vaxtı fondu vә texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elek trik enerjisi hәcminin istehsal
olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalının hasili kimi;

358 İstehsal gücündәn istifadә sәviyyәsi necә hesablanır? 02

•

illik mәhsul buraxılışının hәcminin ilin sonuna istehsal gücünә nisbәtinin 100ә bölünmәsi ilә;
ilin sonuna istehsal gücü ilә illik mәhsul buraxılışının hәcminin cәminin 100ә vurulması ilә;
ilin sonuna istehsal gücünün illik mәhsul buraxılışının hәcminә nisbәtinin 100ә vurulması ilә;
illik mәhsul buraxılışının hәcminin ilin sonuna istehsal gücünә nisbәtinin 100ә vurulması ilә;
ilin sonuna istehsal gücü ilә illik mәhsul buraxılışının hәcminin cәminin 100ә bölünmәsi ilә;

359 Әgәr müәssisәdә yalnız bir növ mәhsul istehsal olunursa onda müәssisәnin istehsal gücü necә
hesablanır? 02

•

müәssisәnin istehsal gücü aparıcı sexin istehsal gü cü nә bәrabәr kimi qәbul olunur;
qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı, avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı vә
avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi;
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qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun
hasilinin avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığına nisbәti kimi;
müәssisәnin istehsal gücü aparıcı avadanlıq vahidinin gü cü nә bәrabәr kimi qәbul olunur;
avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi.

360 Әgәr qabaqcıl sexdә yalnız bir növ mәhsul istehsal olunursa sexin istehsal gücü necә hesablanır? 02

•

avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi;
qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun
hasilinin avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığına nisbәti kimi;
sexin istehsal gücü aparıcı avadanlıq vahidinin gü cü nә bәrabәr kimi qәbul olunur;
sexin istehsal gücü aparıcı istehsal sahәsinin gü cü nә bәrabәr kimi qәbul olunur;
qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı, avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı vә
avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi;

361 Fasilәsiz istehsal prosesi әsasında işlәyәn müәssisәlәr üçün istehsal gücü hansı göstәricilәrin әsasında
hesablanır? 02

•

ildәki tәqvim günlәrinin sayı vә mәhsulun nomenklaturası ilә;
avadanlıqların sayı vә günün uzunluğu ilә;
mәhsulun hәcmi vә günün uzunluğu ilә;
ildәki tәqvim günlәrinin sayı vә günün uzunluğu ilә.
avadanlıqların vә ildәki tәqvim günlәrinin sayı ilә;

362 Yeni işә salınmış müәssisәnin istehsal gücü nәyә bәrabәrdir? 02

•

texniki gücә;
orta illik istehsal gücünә;
texniki potensiala;
layihә gücünә;
istehsal potensialına;

363 80. Mütәrәqqi texnika mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmiş, fiziki cәhәtdәn isә hәlә yararlı olan öz «sәlәfini» nә
vaxt sıxışdırıb istehsaldan çıxara bilәr? 02

•

yeninin mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzәrinә hәlә keçirmәdiyi dәyәrә
bәrabәr olsun.
әgәr köhnә avadanlıq teztez tәmirә mәruz qalırsa;
yeninin qiymәti köhnәnin mәhsul üzәrinә hәlә keçirmәdiyi dәyәrindәn çox olsun;
yeninin mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzәrinә hәlә keçirmәdiyi dәyәrindәn
çox olsun;
yeni avadanlığın mexaniki gücü ilә köhnә avadanlığın mexaniki gücü bәrabәr olduqda;

364 İstehsal әsas fondların köhnәlmә mәblәği necә müәyyәn edilir? 02

•

istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların köhnәlmә әmsalına nisbәti kimi;
istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrinin qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
әsas fond larının tam ilkin dәyәrinin әsas fondların köhnәlmә әmsalına nisbәti kimi;
istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә qalıq dәyәri arasındakı fәrq kimi;
istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәri ilә әsas fondların köhnәlmә әmsalına hasili kimi;

365 Aparıcı istehsal sahәsinin istehsal gücü necә hesablanır? 03

•

avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi.
avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasilinin qabaqcıl istehsal sahәsindә
quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun
hasilinin avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığına nisbәti kimi;
qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı ilә avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı vә
avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi;
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qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı ilә avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığının
hasilinin avadanlıq vahidinin vaxt fonduna nisbәti kimi;

366 Aparıcı avadanlıq vahidinin istehsal gücü necә hesablanır? 03

•

avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığının avadanlıq vahidinin vaxt fonduna nisbәti kimi;
qabaqcıl istehsal sahәsindә quraşdırılmış qabaqcıl avadanlıqların sayı, avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı vә
avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi;
avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun cәmi kimi;
avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı ilә avadanlıq vahidinin vaxt fondunun hasili kimi
avadanlıq vahidinin vaxt fondunun avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığına nisbәti kimi;

367 Avadanlıqlardan istifadәnin inteqral әmsalı necә hesablanır? 03

•

avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi.
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı ilә avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalının hasili kimi;
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalının avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalına nisbәti kimi;
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalından avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalını çıxmaqla;
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı ilә avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalının cәmi kimi;

368 Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı necә hesablanır? 03

•

avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi.
mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn әsaslan dırılımş vaxt norması ilә mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün
faktiki sәrf olunmuş vaxtın hasili kimi;
mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün faktiki sәrf olunmuş vaxtın mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn
әsaslan dırılımş vaxt normasına nisbәti kimi;
mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn әsaslan dırılımş vaxt normasının mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün
faktiki sәrf olunmuş vaxta nisbәti kimi;
gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfin dәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmış
avadanlıqların sayına nisbәti kimi;

369 Növbәlilik әmsalı necә hesablanır? 03

•

avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi.
gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfin dәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayı ilә qurulmış
avadanlıqların sayının hasili kimi;
mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn әsaslan dırılımş vaxt normasının mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün
faktiki sәrf olunmuş vaxta nisbәti kimi;
gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfin dәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmış
avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
qurulmış avadanlıqların sayının gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfin dәn işlәnmiş dәzgah
növbәlәrin sayına nisbәti kimi;

370 Avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalı necә hesablanır? 03

•

gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfin dәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmış
avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtı ilә avadanlığın faktiki iş vaxtının hasili kimi;
avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtının avadanlığın faktiki iş vaxtına nisbәti kimi;
avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi;
avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtı ilә avadanlığın faktiki iş vaxtının cәmi kimi;

371 Әmәyin fondla silahlılığı necә hesablanır? 03

•

mәhsulun hәcminin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
әmәk mәhsudarlığının fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi;
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi.
fәhlәlәrin sayının istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;

372 İstehsal әsas fondların köhnәlmә әmsalı necә müәyyәn edilir? 03
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•

istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların köhnәlmә әmsalına nisbәti kimi;
köh nәlmә mәblәğinin istehsal әsas fond larının tam ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;
köh nәlmә mәblәğinin istehsal әsas fond larının qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal әsas fond larının tam ilkin dәyәrinin köh nәlmә mәblәğinә nisbәti kimi;;
köh nәlmә mәblәğinin istehsal әsas fond larının tam ilkin dәyәrinә hasili kimi;

373 70. Amortizasiya norması necә hesablanır? 03

•

әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә nisbәtinә nisbәti kimi.
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun faydalı istifadә müddәtinә nisbәti kimi;
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә hasilinә nisbәti kimi;
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә cәminә nisbәti kimi;

374 Әsas fondlarının iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun xidmәt müddәti müәyyәn olunanda hansı amillәrdәn
istifadә olunmur? 02

•

әsas fondların texnikikonstruktiv vә maddiәşya xüsusiyyәtlәri ilә müәyyәn edilәn fiziki köh nәlmәsi;
maşın vә avadanlıqların әsaslı tәmirinә çәkilәn xәrclәrin müqayisәli sәmәrәliliyi;
işlәyәn әsas fondların vә ilk növbәdә, maşın vә avadanlıqların mәnәvi köhnәlmәsi;
müәssisәlәrdә mövcud olan әsas fondların bәrpa dәyәri.
maşın vә avadanlıqların mo dern lәşdirilmәsinә vә onların әvәz edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin müqayisәli
sәmәrәliliyi;

375 Avadanlığa mәxsus hansı vaxt fonduna iş günü olmayan istirahәt vә bayram günlәri aid edilmir? 01

•

işlәnmiş dәzgahnövbәlәr.
plan vә ya maksimum mümkün vaxt fondu;
tәqvim vaxt fondu;
rejim vaxt fondu;
faktiki işlәnmiş vaxt fondu;

376 İstehsal gücünün hesablanması üçün әn real vaxt fondu hansıdır? 01

•

faktiki işlәnmiş vaxt fondu;
tәqvim vaxt fondu;
rejim vaxt fondu;
cari vaxt fondu.
plan vә ya maksimum mümkün vaxt fondu;

377 İstehsal gücü nәdir?

•

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

378 Әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri hansılardır?

•

әsas fondların dәyәrinin artım tempi vә köhnәlmә müddәti
fondverimi vә köhnәlmә müddәti
iqtisadi vә sosial
fondverimi vә növbәlilik әmsalı
fondtutumu vә tәzәlәnmә әmsalı
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379 Maşınqayırmanın texnoloji avadanlıqları әsasәn hansı sexdә quraşdırılır?

•

texnikitәmir
dәmirçipress;
tökmә;
mexaniki emal;
alәt;

380 Maşın, avadanlıq vә hesablama texnikası üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir? 01

•

15 faizәdәk
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
10 faizәdәk

381 Nәqliyyat vasitәlәri üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir? 01

•

15 faizәdәk
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
10 faizәdәk

382 61. İş heyvanları üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir? 01

•

15 faizәdәk
7 faizәdәk
25 faizәdәk
20 faizәdәk
10 faizәdәk

383 60. Әsas fondların amortizasiyası nәdir?

•

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

384 59. Müәssisәdә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir? 02

•

müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı.
işçilәrin sayı;
kadrların strukturu;
avadan lıqların yaş strukturu;
müәssisәnin ölçüsü;

385 58. Müәssisәdә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir? 02

•

müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı;
istehsalın ölçüsü;
işçilәrin sayı;
investisiya qo yu luşlarının tex noloji quruluşu.
müәssisәnin ölçüsü;

386 57. Müәssisәdә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir? 02
tәqvim vaxt fondu.
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•

işçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsi;
işçilәrin sayı;
istehsal әsas fondlarının tәzәlәn mәsi vә sıradan çıxmasının nisbәti;
müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı;

387 56. Aşağıdakı amillәrdәn hansı müәssisәlәrdә maşın vә avadanlıqların texnoloji strukturunun optimal
lığına tәsir göstәrir? 02

•

tәqvim vaxt fondu.
işçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsi;
işçilәrin sayı;
istehsal texnologiyası;
maşın vә avadanlıqların ilkin dәyәri;

388 55. Maşınqayırma sәnayesindә mexaniki sexin istehsal gücü necә hesablanılır? 02

•

aparıcı avadanlıqlar qrupunun hәqiqi iş vaxtı fondu ilә bir mәmulatın hazırlanmasının plan әmәk tutumluğunun
fәrqi kimi
aparıcı avadanlıqlar qrupunun hәqiqi iş vaxtı fondu ilә bir mәmulatın hazırlanmasının plan әmәk tutumluğunun
cәmi kimi
bir mәmulatın hazırlanmasının plan әmәk tutumluğunun aparıcı avadanlıqlar qrupunun hәqiqi iş vaxtı fonduna
nisbәti kimi
aparıcı avadanlıqlar qrupunun hәqiqi iş vaxtı fondunun bir mәmulatın hazırlanmasının plan әmәk tutumluğuna
nisbәti kimi
aparıcı avadanlıqlar qrupunun hәqiqi iş vaxtı fondu ilә bir mәmulatın hazırlanmasının plan әmәk tutumluğunun
hasili kimi

389 54. Maşınqayırma müәssisәlәrindә çıxış istehsal gücü necә müәyyәn olunur? 01

•

giriş istehsal gücünün hәcminin il әrzindә istifadәyә verilmiş, işә salınmış istehsal güclәrinin hәcminә nisbәtindәn
il әrzindә lәğv edilәn istehsal güclәrinin hәcmini çıxmaqla
giriş istehsal gücünün hәcmi ilә il әrzindә istifadәyә verilmiş, işә salınmış istehsal güclәrinin hәcminin cәmindәn
il әrzindә lәğv edilәn istehsal güclәrinin hәcmini çıxmaqla
il әrzindә istifadәyә verilmiş, işә salınmış istehsal güclәrinin hәcminin giriş istehsal gücünün hәcminә nisbәtindәn
il әrzindә lәğv edilәn istehsal güclәrinin hәcmini çıxmaqla
giriş istehsal gücünün hәcmi ilә il әrzindә istifadәyә verilmiş, işә salınmış istehsal güclәrinin hәcminin hasilindәn
il әrzindә lәğv edilәn istehsal güclәrinin hәcmini çıxmaqla
giriş istehsal gücünün hәcmi ilә il әrzindә istifadәyә verilmiş, işә salınmış istehsal güclәrinin hәcminin fәrqindәn il
әrzindә lәğv edilәn istehsal güclәrinin hәcmini çıxmaqla

390 53. Fәrz edin ki, dәzgahqayırma müәssisәsindә әsas fondların ilkin dәyәri 80 min man., lәğv dәyәri 20
min man. tәşkil etmişdir. Avadanlığın normativ xidmәt müddәti 15 il olarsa illik amortizasiya ayırmalarının
mәblәğini hesablayın. 02

•

5 min man
4,2 min man
3,5 min man
4 min man
4,8 min man

391 52. Maşınqayırmada әsas fondların fiziki köhnәlmә әmsalı necә hesablanır? 02

•

әsas fondların faktiki xidmәt müddәti ilә әsas fondların normativ xidmәt müddәtinin cәminin yüzә bölünmәsi ilә
әsas fondların faktiki xidmәt müddәtindәn әsas fondların normativ xidmәt müddәtini çıxıb yüzә vurulması ilә
әsas fondların normativ xidmәt müddәtinin әsas fondların faktiki xidmәt müddәtinә nisbәtinin yüzә vurulması ilә
әsas fondların faktiki xidmәt müddәtinin әsas fondların normativ xidmәt müddәtinә nisbәtinin yüzә vurulması ilә
әsas fondların normativ xidmәt müddәtindәn әsas fondların faktiki xidmәt müddәtini çıxıb yüzә vurulması ilә

392 51. Maşınqayırma sәnayesindә әsas fondların ilin sonuna ilkin (balans) dәyәri necә müәyyәn edilir? 02
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•

illin әvvәlinә әsas fondların ilkin dәyәri ilә il әrzindә istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin hasilindәn il
әrzindә lәğv edilmiş әsas fondların dәyәrini çıxmaqla
illin әvvәlinә әsas fondların ilkin dәyәrinin il әrzindә istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinә nisbәtindәn il
әrzindә lәğv edilmiş әsas fondların dәyәrini çıxmaqla
illin әvvәlinә әsas fondların ilkin dәyәri ilә il әrzindә istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin fәrqindәn il
әrzindә lәğv edilmiş әsas fondların dәyәrini çıxmaqla
illin әvvәlinә әsas fondların ilkin dәyәri ilә il әrzindә istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin cәmindәn il
әrzindә lәğv edilmiş әsas fondların dәyәrini çıxmaqla
illin әvvәlinә әsas fondların ilkin dәyәrindәn il әrzindә istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәriilә il әrzindә lәğv
edilmiş әsas fondların dәyәrini cәmini çıxmaqla

393 50. Әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

•

texniki , mәnәvi, sosial, siyasi
texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi
fiziki, texniki, mәnәvi, sosial
fiziki, mәnәvi, sosial, iqtisadi
mәnәvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi

394 49. Qeyrimaddi aktivlәr köhnәlmәnin hansı növünә mәruz qalır?

•

texniki köhnәlmә.
fiziki köhnәlmә;
iqtisadi köhnәlmә;
mәnәvi köhnәlmә;
sosial köhnәlmә;

395 48.Әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

•

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

396 47. Aşınmış vә ya istismardan çıxarılmış әsas istehsal fondlarının dәyәri:

•

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

397 46. Әsas fondların balans dәyәri ilә onların aşınma dәyәri arasındakı kәmiyyәt fәrqi:

•

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

398 45. Müasir şәraitdә әsas fondların tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәr, yenidәn qiymәtlәndirmә zamanı
tәtbiq edilir:

•

әsas istehsal fondlarının tam dәyәridir
әsas istehsal fondlarının qalıq dәyәridir
әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәridir
әsas istehsal fondlarının bәrpa dәyәridir
әsas istehsal fondlarının lәğvetmә dәyәridir
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399 44. Әsas fondların alınması, gәtirilmәsi vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәr:

•

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

400 43.Әsas fondların lәğvetmә dәyәri nәdir?

•

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

401 42.Әsas fondların qalıq dәyәri nәdir?

•

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

402 41.Әsas fondların bәrpa dәyәri nәdir?

•

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

403 40.Әsas fondların ilkin dәyәri nәdir?

•

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

404 39. Maşınqayırmada әsas istehsal fondlarının quruluşu hansı amildәn asılı deyildir?

•

istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, ixtisaslaşdırılması vә kooperasiyalaşdırılması
istehsalın tipi
maşın vә avadanlıqların texniki sәviyyәsi vә texnoloji proseslәrin xüsusiyyәti, avtomatlaşdırma sәviyyәsi
buraxılan mәhsulun konstuktivtexnoloji xüsusiyyәti, mürәkkәbliyi
işçilәrin müxtәlif formalarda mükafatlandırılmasının tәtbiqi

405 35. Avtomatik idarәetmә pultları әsas fondların hansı altqrupuna aiddir?

•

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

406 22. Sәnaye müәssisәlәrindә «kitabxana fondu» istehsal әsas fondların hansı qrupuna aiddir? 01
«İstehsal lәvazimatları»;

•
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•

«Sair әsas fondlar»;
«Nәqliyyat vasitәlәri»;
«Tәsәrrüfat inventarları»;
«Maşın vә avadanlıqlar»;

407 21. Sәnaye müәssisәlәrindә «yanğından mühafizә әşyaları» istehsal әsas fondların hansı qrupuna aiddir?
01

•

«Alәtlәr»;
«Maşın vә avadanlıqlar»;
«Nәqliyyat vasitәlәri»;
«Tәsәrrüfat inventarları»;
«İstehsal lәvazimatları»;

408 20. Sәnaye müәssisәlәrindә «iş dәzgahlarının aralarına çәkilәn çәpәrlәr» istehsal әsas fondların hansı
qrupuna aiddir? 01

•

«Alәtlәr»;
«Maşın vә avadanlıqlar»;
«Nәqliyyat vasitәlәri»;
«İstehsal lәvazimatları»;
«Tәsәrrüfat inventarları»;

409 19. Sәnaye müәssisәlәrindә «elektrik, istilik vә buxarla işlәyәn dartıcılar» istehsal әsas fondların hansı
qrupuna aiddir? 01

•

«Alәtlәr»;
«Maşın vә avadanlıqlar»;
«Tәsәrrüfat inventarları»;
«Nәqliyyat vasitәlәri»;
«İstehsal lәvazimatları»;

410 18.Sәnaye müәssisәlәrindә «Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları» istehsal әsas fondların hansı qrupuna
aiddir? 01

•

«Alәtlәr»;
«Ötürücü qurğular»;
«Qurğular»;
«Maşın vә avadanlıqlar»;
«İstehsal lәvazimatları»;

411 17. Әsas fondların hansı ünsürü daha aktivdir?

•

nәqliyyat vasitәlәri
nәzarәtölçü cihazlar
güc maşınları vә avadanlıqları
iş maşınları vә avadanlıqları
ötürücü mexanizmlәr

412 16. İstehsal әsas fondlarının quruluşu necә hesablanır?

•

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

413 15. İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasında hansı fәrqlәr var? 02
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•

nisbi vә mütlәq fәrqlәr;
heç bir fәrq yoxdur;
yalnız keyfiiyyәt;
kәmiyyәt vә keyfiyyәt;
yalnız kәmiyyәt;

414 14. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düzdür? 01

•

әsas fondlar natural formasını dәyişir;
istәnilәn istehsal vasitәsi әsas fonddur;
әsas fondlar bir istehsal tsiklında tam istehlak olunur;
әsas fondların minimum dәyәri 500 manatdan çox olmalıdır.
әsas fondlar özlәrinin fiziki vә kimyәvi xassәlәrini istehsal olunan mәhsula keçirir;

415 13. İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasındakı keyfiyyәt fәrqi nәdәn ibarәtdir? 02

•

yalnız istehlak dәyәrinә malik olub vә mübadilә dәyәri olmayan istehsal vasitәlәrinin bir hissәsi әsas fondlardır
yalnız mübadilә istehlak dәyәrinә malik olub vә istehlak dәyәri olmayan istehsal vasitәlәrinin bir hissәsi әsas
fondlardır
istehsal vasitәlәri әsas fondlardan genişdir;
istehlak vә mübadilә dәyәrinә malik olan istehsal vasitәlәrinin bir hissәsi әsas fondlardır;
belә bir fәrq yoxdur;

416 12. İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasındakı kәmiyyәt fәrqi nәdәn ibarәtdir? 02

•

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

417 11. Mövcud uçot qaydasına müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansı müәssisәnin әsas fondların dәyәrinә
daxil edilir? 01

•

istehsal müәssisәlәrinin anbarlarında olan maşın vә avdanlıqların dәyәri;
quraşdırmaq üçün verilmiş, quraşdırılması nәzәrdә tutulmuş avadanlıqların dәyәri;
tәchizat vә satış tәşkilatlarının anbarlarında olan maşın vә avdanlıqların dәyәri;
istehsal meydançasında quraşdırılmış maşın vә avdanlıqların dәyәri .
yolda olan vә әsaslı tikin tinin balansında olan avadanlıqların dәyәri;

418 10. Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

•

nәqliyyat vasitәsi
dәzgah
bina
mәmulat
qurğu

419 9. Maşınqayırma müәssisәlәrinin әsas fondlarına nә aid deyil?

•

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

420 8. Müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarına әmlak vergisi onun hansı dәyәrә görә tәyin edilir? 01
lәğv olunma dәyәrinә görә;
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•

bәrpa vә qalıq dәyәrinә görә;
qalıq dәyәrinә görә;
ilkin dәyәrinә görә;
ilkin vә qalıq dәyәrinә görә;

421 7.İstehsal әsas fondlarının tәrkibinә nәlәr daxildir?

•

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

422 6. İstehsal әsas fondları nәdir?

•

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

423 5. Avadanlıq parkının yaş strukturu göstәricisini tәhlil edilәrkәn hansı yaş qruplaşmasından istifadә
edilmir? 01

•

5 ilә kimi
610 il
1120 il
20ildә yuxarı
14 il

424 4. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrinin istehsal әsas fondlarına aiddir? 01

•

İstehsalçı müәssisәnin, tәchizat vә satış tәşkilatlarının anbarlarında hazır mәhsul formasında olan maşın vә
avadanlıqlar
quraşdırılmış vә istehsal prosesindә iştirak etmәyәn
quraşdırılma mәrhәlәsindә olan maşın vә avadanlıqlar
quraşdırılması nәzәrdә tutulan maşın vә avadanlıqlar
yolda olan vә әsaslı tikintinin balansında әks etdirilәn maşın vә avadanlıqlar

425 3. Qeyriistehsal tәyinatlı әsas fondlar maşınqayırma sәnayesinin әsas fondlarının neçә faizini tәşkil
edir? 01

•

2530%i
1015%i
3540%i
6065%i
6570%i

426 2. Maşınqayırma sәnayesinin istehsal fondlarının neçә faizi dövriyyә fondların payına düşür? 01

•

6065%i
3540%i
2530%i
6570%i
4550%i
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427 1. Maşınqayırma sәnayesinin istehsal fondlarının neçә faizi әsas fondların payına düşür? 01

•

4045%i
6065%i
7075%i
4550%i
5055%i

428 67. Maşınqayırma müәssisәsindә ilәrzindә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi 320 min manat vә hәmin
mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin ümumi hәcmi 160 min manatdırsa onda bu müәssisәdә material
tutumluğu göstәricisi nә qәdәrdir?

•

2.5
1.5
1.2
0.5
2.0

429 66. Maşınqayırma müәssisәsindә illik realizә edilmiş mәhsulun hәcmi 250 min manat vә hәmin mәhsula
sәrf edilmiş material xәrclәrinin ümumi hәcmi 125 min manatdırsa onda bu müәssisәdә material verimi
göstәricisi nә qәdәrdir?

•

2.5
1.5
1.2
2.0
0.5

430 65. Dövriyyә vәsaitlәrinin optimal hәcminin müәyyәn edilmәsinin hansı metodunda dövriyyә
vәsaitlәrinin hәr bir elementi üzrә onların ehtiyatının hәcminin müәyyәn edilmәsini nәzәrdә tutur? 01

•

nәzarәt metodu
statistik metod
dolayı hesablama metodu
birbaşa hesablama metodu
intüqral metodu

431 64. Dövriyyә vәsaitlәrinin optimal hәcminin müәyyәn edilmәsinin hansı metodunda dövriyyә
vәsaitlәrinin mövcud normativi әvvәlki dövrlә müqayisәdә istehsalın hәcminin vә dövriyyә vәsaitlәrinin
dövr sürәtinin planda nәzәrdә tutulan dәyişmә tempinә uyğun olaraq yenidәn hesablanılır? 01

•

nәzarәt metodu
statistik metod
inteqral metod
әmsallar metodu
riyazi metod

432 63. Hansı metodda mövcud әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin tәrkibi tәhlil edilir, tәhlil nәticәsindә istifadә
edilmәyәn vә lüzumsuz әmtәәmaterial ehtiyatları aşkar olunur vә onların hәcmi dövriyyә vәsaitlәrinin
hәcmindәn çıxılır vә belәliklә, faktiki ehtiyatlar korrektә (tәshih) edilir? 01

•

maliyyә metodu
inteqral metod
dolayı metod
analtik metod
statistik metod

433 62. Maşınqayırma müәssisәsindә ay üzrә material sәrfiyyatı 18 min manatdır. Materialın ehtiyat norması
8 gündür. Ay üzrә materialın ehtiyat normasını hesablamalı. 02
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•

4950 man
4500 man
4200 man
4800 man
4000 man

434 61. Maşınqayırma müәssisәsindә illik mәnfәәtin mәblәği 600 min manat vә material xәrclәrinin mәblәği
isә 1200 min manat olarsa onda 1 manatlıq material xәrclәrindәn әldә edilәn mәnfәәt göstәricisi nә qәdәr
olar? 02

•

2.0
2.2
2.5
0.5
0.4

435 60. Maşınqayırmada 1 manatlıq material xәrclәrindәn әldә edilәn mәnfәәt göstәricisi necә hesablanır?
02

•

müәssisәnin әsas fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin mәblәği ilә material xәrclәrinin hәcminin hasili kimi
material xәrclәrinin hәcmi ilә müәssisәnin әsas fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin fәrqi kimi
material xәrclәrinin hәcminin müәssisәnin әsas fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinә nisbәti kimi
müәssisәnin әsas fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin material xәrclәrinin hәcminә nisbәti kimi
müәssisәnin әsas fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin mәblәği ilә material xәrclәrinin hәcminin fәrqi kimi

436 59. Maşınqayırmada dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә sürәti orta hesabla neçә gün tәşkil edir? 01

•

70 gün
90 gün
80 gün
110 gün
100 gün

437 58. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin artması (azalması) nәticәsindә realizasiya planının nisbi yerinә
yetirilmә әmsalı necә hesablanır? 03

•

mәhsulun realizasiyasının faktiki hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin plan hәcminin hasilinin mәhsulun
realizasiyasının plan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin faktiki orta qalığının cәminә nisbәti kimi
mәhsulun realizasiyasının plan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin faktiki orta qalığının cәminin mәhsulun
realizasiyasının faktiki hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin plan hәcminin hasilinә nisbәti kimi
mәhsulun realizasiyasının plan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin faktiki orta qalığının hasilinin mәhsulun
realizasiyasının faktiki hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin plan hәcminin hasilinә nisbәti kimi
mәhsulun realizasiyasının faktiki hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin plan hәcminin hasilinin mәhsulun
realizasiyasının plan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin faktiki orta qalığının hasilinә nisbәti kimi
mәhsulun realizasiyasının faktiki hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin plan hәcminin cәminin mәhsulun
realizasiyasının plan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin faktiki orta qalığının hasilinә nisbәti kimi

438 57. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә sürәtinin dәyişmәsi nәticәsindә satışdan әldә olunan ümumi gәlirin
dәyişmәsi hesabına әldә edilәn әlavә mәnfәәtin (dәyәn ziyanın) hәcmi necә hesablanır? 03

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin artması (azalması) nәticәsindә realizasiya planının nisbi yerinә yetirilmә
әmsalının planla müәyyәn edilmiş satışdan әldә edilәn mәnfәәtin nәzәrdә tutulan hәcminә nisbәti kimi
planla müәyyәn edilmiş satışdan әldә edilәn mәnfәәtin nәzәrdә tutulan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin dövr
sürәtinin artması (azalması) nәticәsindә realizasiya planının nisbi yerinә yetirilmә әmsalının cәmi kimi
planla müәyyәn edilmiş satışdan әldә edilәn mәnfәәtin nәzәrdә tutulan hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin dövr
sürәtinin artması (azalması) nәticәsindә realizasiya planının nisbi yerinә yetirilmә әmsalına nisbәti kimi
planla müәyyәn edilmiş satışdan әldә edilәn mәnfәәtin nәzәrdә tutulan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin dövr
sürәtinin artması (azalması) nәticәsindә realizasiya planının nisbi yerinә yetirilmә әmsalının hasili kimi
planla müәyyәn edilmiş satışdan әldә edilәn mәnfәәtin nәzәrdә tutulan hәcmi ilә dövriyyә vәsaitlәrinin dövr
sürәtinin artması (azalması) nәticәsindә realizasiya planının nisbi yerinә yetirilmә әmsalının fәrqi kimi
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439 56. Rüb üzrә material sәrfiyyatı 36 min manatdır. Materialın ehtiyat norması 25 gündür. Rüb üzrә
materialın ehtiyat normasını hesablamalı. 02

•

15 min man
9 min man
8 min man
10 min man
12 min man

440 55. Dövriyyә vәsaitlәrinin ayrıayrı elementlәrinin normativi necә hesablanır? 02

•

dövriyyә vәsaitinin normalaşdırılan elementinin dövriyyәsinin hәcmi ilә plan dövründәki günlәrin sayının
fәrqinin ehtiyat normasına hasili kimi E) plan dövründәki günlәrin sayının dövriyyә vәsaitinin normalaşdırılan
elementinin dövriyyәsinin hәcminә nisbәtinin ehtiyat normasına hasili kimi
plan dövründәki günlәrin sayı ilә dövriyyә vәsaitinin normalaşdırılan
dövriyyә vәsaitinin normalaşdırılan elementinin dövriyyәsinin hәcmi ilә plan dövründәki günlәrin sayının
cәminin ehtiyat normasına hasili kimi
dövriyyә vәsaitinin normalaşdırılan elementinin dövriyyәsinin hәcminin plan dövründәki günlәrin sayına
nisbәtinin ehtiyat normasına hasili kimi
elementinin dövriyyәsinin hәcminin fәrqinin ehtiyat normasına hasili kimi

441 54. Aşağıdakılardan hansı dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbin optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi metoduna
aiddir? 01

•

nәzarәt metodu
statistik metod
dolayı hesablama metodu
birbaşa hesablama metodu
intüqral metodu

442 53. Aşağıdakılardan hansı dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbin optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi metoduna
aiddir? 01

•

nәzarәt metodu
statistik metod
inteqral metod
әmsallar metodu
riyazi metod

443 52. Aşağıdakılardan hansı dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbin optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi metoduna
aiddir? 01

•

statistik metod
dolayı metod
analtik metod
maliyyә metodu
inteqral metod

444 51. Maşınqayırma müәssisәlәrindә metaldan inteqral istifadә әmsalı necә hesablanır? 02

•

metaldan istifadә әmsalı ilә nisbi metal tutumluğu әmsalının fәrqi kimi
nisbi metal tutumluğu әmsalı ilә metaldan istifadә әmsalının cәmi kimi
metaldan istifadә әmsalının nisbi metal tutumluğu әmsalına nisbәti kimi
nisbi metal tutumluğu әmsalının metaldan istifadә әmsalına nisbәti kimi
nisbi metal tutumluğu әmsalı ilә metaldan istifadә әmsalının hasili kimi

445 50. Maşınqayırma müәssisәlәrindә metaldan istifadә әmsalı necә hesablanır? 02
mәmulatın qara çәkisinin mәmulatın xalis çәkisinә nisbәti kimi
mәmulatın xalis çәkisi ilә mәmulatın qara çәkisinin cәmi kimi
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•

mәmulatın xalis çәkisi ilә mәmulatın qara çәkisinin hasili kimi
mәmulatın xalis çәkisinin mәmulatın qara çәkisinә nisbәti kimi
mәmulatın qara çәkisi ilә mәmulatın xalis çәkisinin fәrqi kimi

446 49. Maşınqayırma müәssisәlәrindә nisbi metal tutumluğu göstәricisi necә hesablanır? 02

•

mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin hasili kimi
mәmulatın xalis çәkisinin mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarına nisbәti kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarının mәmulatın xalis çәkisinә nisbәti kimi

447 48. Maşınqayırma müәssisәlәrindә nisbi metal tutumluğu göstәricisi necә hesablanır? 02

•

mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin hasili kimi
mәmulatın xalis çәkisinin mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarına nisbәti kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarının mәmulatın xalis çәkisinә nisbәti kimi

448 47. Maşınqayırma müәssisәlәrindә nisbi material tutumluğu göstәricisi necә hesablanır? 02

•

mәhsulun topdan satış qiymәtinin hәmin mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilmiş bütün materialların dәyәrinә
nisbәti kimi
ümumi mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin realizә edilmiş mәhsulun hәcminә hasili kimi
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminә nisbәti kimi
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilmiş bütün materialların dәyәrinin hәmin mәhsulun topdan satış qiymәtinә
nisbәti kimi
realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan
hәcminә nisbәti kimi

449 46. Maşınqayırma müәssisәlәrindә material tutumluğu göstәricisi necә hesablanır? 02

•

umumi mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan hәcminin realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında
hәcminә nisbәti
ümumi mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin realizә edilmiş mәhsulun hәcminә hasili
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminә nisbәti
realizә edilmiş mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin hәmin mәhsulun hәcminә nisbәti
realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan
hәcminә nisbәti

450 45. Maşınqayırma müәssisәlәrindә material verimi göstәricisi necә hesablanır?

•

umumi mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan hәcminin realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında
hәcminә nisbәti
ümumi mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin realizә edilmiş mәhsulun hәcminә hasili
realizә edilmiş mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin hәmin mәhsulun hәcminә nisbәti
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminә nisbәti
realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan
hәcminә nisbәti

451 44. Maşınqayırma müәssisәlәrindә mәhsulun elektrik tutumluğu göstәricisi necә hesablanır?

•

sәrf edilmiş bütün növ enerjinin hәcminin sәrf edilmiş elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti kimi
istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminin sәrf edilmiş bütün növ enerjinin hәcminә nisbәti kimi
sәrf edilmiş bütün növ enerjinin hәcminin istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
sәrf edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminin sәrf edilmiş elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti kimi

452 43. Maşınqayırma müәssisәlәrindә xammal vә material xәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrindәki xüsusi
çәkisi nә qәdәr olur?
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•

50 faizә qәdәr;
70 faizә qәdәr;
60 faizә qәdәr;
80 faizdәn çox.
75 faizә qәdәr;

453 42. Maşınqayırma mәhsulu üzrә metal tutumu göstәricisi necә hesablanır?

•

istehlak olunmuş material vә әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsulun cәmi
istehlak olunmuş materialın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına nisbәti
istehlak olunmuş metalın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına hasili
istehlak olunmuş metalın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına nisbәti
istehlak olunmuş materialın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına hasili

454 41. Milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә metal tutumu göstәricisi necә hesablanır?

•

istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcmi üzrә istehsalı
istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş qara metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti
istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti

455 40. Maşınqayırma müәssisәlәri üzrә metal tutumu göstәricisi necә hesablanır?

•

istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә hasili
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş qara metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti
istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti
istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti

456 39. Material resusrlarından sәmәrәli istifadәnin nisbi göstәricilәrinә aiddir?

•

bir manatlıq material xәrclәrinә düşәn gәlir
metal tutumu
material verimi
material xәrclәri әmsalı
material tututmu

457 38. Material resusrlarından sәmәrәli istifadәnin ümumi göstәricilәrinә aid deyil?

•

material verimi
bir manatlıq material xәrclәrinә düşәn gәlir
material tututmu
metal tutumu
material xәrclәri әmsalı

458 37. Sәnayenin digәr sahәlәri ilә müqayisәdә maşınqayırmanın dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşu nә ilә
fәrqlәnir?

•

istehsal ehtiyatlarının vә bitmәmiş istehsalın daha aşağı xüsusi çәkisinin olması
istehsal ehtiyatlarının çox, bitmәmiş istehsalın isә xüsusi çәkisinin az olması
gәlәcәk dövrün xәrclәrinin yüksәk xüsusi çәkisi
istehsal ehtiyatlarının az, bitmәmiş istehsalın isә xüsusi çәkisinin çox olması
istehsal ehtiyatlarının vә bitmәmiş istehsalın daha yüksәk xüsusi çәkisinin olması

459 36. Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslı deyil? 02
mәhsulun maya dәyәrindәn.
istehsal olunan mәh su lun hәcmindәn;
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•

istehsal tsiklinin uzunlu ğundan;
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn;
istehsal pro sesindә xәrclәrin artma xarakterindәn;

460 35. Sәnaye müәssisәlәrindә materiallara qәnaәtin hәcmi necә hesablanır? 02

•

mәhsul vahidinә material mәsrәf norması ilә hesabat ilindә materialın faktik mәsrәfi göstәricilәrinin hasili kimi;
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması ilә hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcminin cәmindәn hesabat ilindә
materialın faktik mәsrәfinin fәrqi kimi;
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması, hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcmi vә hesabat ilindә materialın faktik
mәsrәfi göstәricilәrinin hasili kimi;
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması ilә hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcminin hasilindәn hesabat ilindә
materialın faktik mәsrәfinin fәrqi kimi;
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması, hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcmi vә hesabat ilindә materialın faktik
mәsrәfi göstәricilәrinin cәmi kimi;

461 34.Sәnaye müәssisәlәrindә il әrzindә dövriyyә fondlarının bitmәmiş istehsalda olan hәcmi necә
hesablanır? 02

•

natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi, mәhsulun istehsalı müddәti vә mәmulatın bitmәmiş istehsalda
hazırolma sәviyyәsi göstәricilәrinin hasili kimi
natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi, mәhsulun istehsalı müddәti vә mәmulatın bitmәmiş istehsalda
hazırolma sәviyyәsi göstәricilәrinin cәmi kimi
natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi, mәhsul vahidinin maya dәyәri, mәhsulun istehsalı müddәti vә
mәmulatın bitmәmiş istehsalda hazırolma sәviyyәsi göstәricilәrinin cәmi kimi
natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi, mәhsul vahidinin maya dәyәri, mәhsulun istehsalı müddәti vә
mәmulatın bitmәmiş istehsalda hazırolma sәviyyәsi göstәricilәrinin hasili kimi;
natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi, mәhsul vahidinin maya dәyәri vә mәmulatın bitmәmiş istehsalda
hazırolma sәviyyәsi göstәricilәrinin hasili kimi

462 33. Bitmәmiş istehsala aşağıdakılardan hansı aidir?

•

hazır mәhsulun dәyәri;
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә nümunәsinin yaradılması ilә әlaqәdar xәrclәr;
istehsal prosesinә daxil olmamış xammal vә materialların dәyәri;
istehsal prosesinә daxil olmuş vә emal prosesindә olan xammal vә materialların dәyәri
әsas fondların yaradılması ilә әlaqәdar xәrclәr;

463 32. Hansı göstәricilәr dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığı vә fondverimi göstәricilәri.
növbәlilik әmsalı;
fondverimi vә fondtutumu göstәricilәri;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә vә yüklәnmә әmsalı;
dövriyyә vәsaitlәrinin mәhsuldarlığı vә ehtiyatı göstәricilәri;

464 31. Tәdavül fondlarına daxildir:

•

istehsal ehtiyatları.
hazır mәhsul;
bitmәmiş istehsal;
maşın vә avadanlıqlar;
gәlәcәk dövrün xәrclәri;

465 30. Gәlәcәk dövrün xәrclәrinә daxildir:

•

hazırkı dövrdә maya dәyәrinә daxil edilmiş vә xәrc kimi geri qaytarılmış xәrclәr;
hazırkı dövrdә satılmış, lakin gәlәcәkdә ödәnilәcәk mәhsullar;
hazırkı dövrdә çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә gәlir kimi mәh su lun reallaşdirilmasından әldә edilәn vәsaitlәr;
hazırkı dövrdә çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә xәrc kimi mәh su lun maya dәyәrinә daxil edilmәklә geri qaytarılan
xәrclәr;
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gәlәcәkdә çәkilmiş, lakin hazırkı dövrdә xәrc kimi mәh su lun maya dәyәrinә daxil edilmәklә geri qaytarılan
xәrclәr;

466 29. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal ehtiyatlarına aid deyil?

•

alәtlәr, tәsәrrüfat әşyaları vә digәr azqiymәtli, tezköhnәlәn әşyalar
kömәkçi materiallar
xammal, әsas material vә satın alınmış yarımfab rikatlar
yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar
tara vә tara materialları

467 28. Aşağıdakılardan hansı tәdavül fondlarına aid deyil?

•

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

468 27. Mәsrәf normaları tәtbiq miqyasına görә necә qruplaşdırılır?

•

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

469 26. Material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxildir?

•

xammal vә yanacaq, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar, xalis (faydalı) mәsrәf
xalis (faydalı) mәsrәf, xammal, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar
dәstlәşdirici mәmulatlar, texnoloji tullantılar vә itkilәr, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr
xammal, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf
tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf, texnoloji tullantılar vә itkilәr

470 25. Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

istehsal ehtiyatları;
gәlәcәk dövrün xәrclәri;
bitmәmiş ehtiyatlar;
pul vәsaitlәri.
hazır mәhsul;

471 24. Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?

•

texnikitәşkilati itkilәr
xalis mәsrәf
texnoloji itkilәr
tәchizat itkilәri
texnoloji tullantılar

472 23. Maşınqayırmada tәdavül fondlarının normalaşdırılan ünsürü

•

yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsulun hәcmi
debitor borcları;
pul vәsaitlәri;
anbardakı hazır mәhsul;
hesablaşmalardakı pul vәsaitlәri;

473 22. Maşınqayırmada materialdan istifadә göstәricisi
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•

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

474 21. Mәsrәf norması nәdir?

•

tәşkilati tullantılarla sәrf edilmiş faydalı hissәsinin cәmidir
materialdan mәhsul istehsalına sәrf edilәn faydalı (xalis) hissәdir
mәhsul istehsalına materialdan maksimum mәsrәfdir
mәhsul vahidinin istehsalına materialdan istifadәnin minimum hәddidir
mәhsul vahidinә sәrf olunan faydalı hissә ilә texnoloci tullantının jәmidir

475 20. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsini hansı göstәricilәr xarakterizә edir?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin mütlәq vә nisbi buraxılışı
dövretmә әmsalı, yüklәnmә әmsalı, dövrün sürәti
dövretmә әmsalı, dövrün uzunluğu, növbәlilik әmsalı
dövretmә әmsalı, yüklәnmә әmsalı, bir dövrün uzunluğu
materialtutumu vә metal tutumu

476 19. Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansılar aid deyil?

•

anbardakı hazır mәhsul
bitmәmiş istehsal
istehsal ehtiyatları
göstәrilәnlәrdәn heç biri
gәlәcәk dövrün xәrclәri

477 18. Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansılar aid deyil?

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri
istehsal ehtiyatları
anbardakı hazır mәhsul
yüklәnmiş mәhsul
bitmәmiş istehsal

478 17. Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansılar aiddir?

•

pul vәsaitlәri
hesablardakı vәsaitlәr
debitor borcları
göstәrilәnlәrdәn heç biri
yola salınmış haqqı ödәnilmәmiş mәhsul

479 16. Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansılar aiddir?

•

pul vәsaitlәri
debitor borcları
yüklәnmiş mәhsul
anbardakı hazır mәhsul
hesablardakı vәsaitlәr

480 15. Maşınqayırma vә metal emalında tәdavül fondları ümumi dövriyyә vәsaitlәrinin neçә faizini tәşkil
edir?
tәqribәn 90%
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•

tәqribәn 75%
tәqribәn 30%
tәqribәn 15%
tәqribәn 80%

481 14. Maşınqayırma üçün әsas xammal tәchizatçısı hansı sahәdir?

•

neft emalı sәnayesi
neft hasili sәnayesi
kimya sәnayesi
qara vә әlvan metallurgiya
elektroenergetika

482 13. Öz istehsalı olan yarımfabrikatlar aiddir:

•

bitmәmiş istehsala
әsas materiallara
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә
istehsal ehtiyatlarına
kömәkçi materiallara

483 12. Alınmış yarımfabrikatlar aiddir:

•

kömәkçi materiallara
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә
bitmәmiş istehsala
istehsal ehtiyatlarına
әsas materiallara

484 11. Az qiymәtli tez köhnәlәn әşyalar aiddir:

•

kömәkçi materiallara
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә
bitmәmiş istehsala
istehsal ehtiyatlarına
әsas materiallara

485 10. Dövriyyә vәsaitlәrinin ümumi hәcmindә maşınqayırma vә metal emalı sәnayesinin dövriyyә
vәsaitlәrinin xüsusi çәkisi nә qәdәrdir?

•

tәqribәn 90%
tәqribәn 75%
tәqribәn 30%
tәqribәn 80%
tәqribәn 15%

486 9. Maşınqayırma sәnayesindә istehsal fondlarının ümumi hәcmindә dövriyyә fondlarının xüsusi çәkisi
nә qәdәrdir?

•

2025%
4550%
6065%
3540%
7080%

487 8. Maddi resursların tәfsillәşdirmә dәrәcәsinә görә mәsrәf normaları necә qruplaşdırılır? 01
perspektiv vә müfәssәl normalar
müfәssәl vә qrup normaları
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•

irilәşdirilmiş vә kütlәvi normalar
irilәşdirilmiş vә müfәssәl normalar
qrup vә irilәşdirilmiş normalar

488 7. Sәnaye müәssisәlәrindә adәtәn gәlәcәk dövrün xәrclәri dövriyyә fondlarının neçә faizini tәşkil edir?
01

•

25;
15;
20;
5.0
10;

489 6. Sәnaye müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri nәdir? 01

•

yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlar
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
müәssisәnin öz pul vәsaitinin fasilәsiz döv ranını tәmin etmәk mәq sәdilә dövriyyә vә tәdavül fondlarının ya
ranmasına avans edilmiş pul vәsaitinin mәcmusudur.
müәssisәnin dövriyyә fondları vә tәdavül fondlarının hasilidir;

490 Dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir?

•

pul vәsaitlәri vә çoxillik әkmәlәr
gәlәcәk dövrün xәrclәri vә btürücü qurğular
dövrüyyә fondları vә әsas fondlar
dövriyyә fondları vә tәdavül fondları
istehsal ehtiyyatları vә qurğuları

491 Hansı sәnaye sahәsindә әsas material mәhsulun substansiyasına daxil olarkәn özünün fiziki vә kimyәvi
xassәlәrini saxlaya bilmir?

•

elektroenergetika
әlvan metallurgiya
yüngül sәnaye
kimya sәnayesi
maşınqayırma

492 Dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunda hansı ünsür әn yüksәk paya malikdir?

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri
gәlәcәk dövrün xәrclәri
tәdavül fondları
istehsal ehtiyatları
özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar

493 Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

•

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

494 Maşınqayırma müәssisәlәrinin dövriyyә fondları nәdir?
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•

yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlar
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun
üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır

495 84. Әsas fәhlәlәrә xidmәt edәn kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqlarının tәşkilindә tәtbiq edilir? 03

•

akkord
mütәrәqqi işәmuzd
mükafatlı işәmuzd
dolayı işәmuzd
birbaşa işәmuzd

496 83. Aşağıdakı ödәniş sistemlәrindәn hansı qısa müddәt әrzindә әmәk mәhsuldarlığını artırmaq
mәqsәdilә tәtbiq edilir? 03

•

akkord
mükafatlı işәmuzd
birbaşa işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd
dolayı işәmuzd

497 82. Maşınqayırma müәssisәlәrindә illik әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır? 03

•

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

498 81. Maşınqayırma müәssisәlәrindә rüblük әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır? 03

•

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

499 80. Maşınqayırma müәssisәlәrindә aylıq әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır? 03

•

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

500 79. Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi stimulların
yaradılması;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә yeni texnoloci proseslәrin işlәn mәsi vә tәtbiqi;

501 78. Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin tәşkilati amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?
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•

mövcud avadan lıq ların modern lәşdirilmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin iş
lәn mәsi vә tәtbiqi;
yeni texnoloji proseslәrin işlәn mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sә
mәrәli tәşkili, kollektivin әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәsi üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi stimulların
yaradılması;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv jud avadan lıq ların modern 
lәşdirilmәsi;
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәjәsinin
yüksәldilmәsi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә möv jud avadan lıq ların modern lәşdirilmәsi, kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvi
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsi artırılması;

502 77. Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

mövcud avadan lıq ların modern lәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәjәsinin
yüksәldilmәsi;
yeni texnoloji proseslәrin işlәn mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sә
mәrәli tәşkili;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv jud avadan lıq ların modern 
lәşdirilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv cud avadan lıq ların modern 
lәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәn mәsi vә tәtbiqi;
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi;

503 76. Әmәk mәhsuldarlığının hesablanmasında istifadә olunan mötәbәr hәcm göstәrici hansıdır?

•

şәrti tәmiz mәhsul.
ümumi mәhsul;
әmtәlik mәhsul;
әlavә edilmiş dәyәr;
realizә olunmuş mәhsul;

504 75. Müәssisәdә әsas fәhlәlәrin sayı necә müәyyәn edilir?

•

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

505 74. Maşınqayırma müәssisәlәrindә әmәk haqqının müәyyәn edilmәsindә hası prinsipdәn istifadә
edilmir? 02

•

dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş minimal әmәk haqqının hәcminin nәzәrә alınması;
әmәk haqqının әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәtindәn asılı olaraq müәyyәnlәşdirilmәsi;
әmәyin dövlәt vә firmadaxili tәminatının kömәyi ilә işçilәrin sosial müdafiәsinә nail olunması;
әmәk haqqının işçilәrin ixtisas sәviyyәsindәn vә әmәk şәraitindәn asılı olaraq differensiallaşdırılmaması;
әmәk mәhsuldarlığının artım tempinin orta әmәk haqqının artım tempinәn yüksәk olması;

506 73. Aylıq vaxta muzd әmәk haqqı sistemindә fәhlәnin әmәk haqqı necә müәyyәn edilir? 03

•

fәhlәnin aylıq maaşı ilә hәmin fәhlәnin tarif әmsalının hasili kimi
fәhlәnin saatlıq tarif maaşı ilә fәhlәnin işlәdiyi saatların miqdarının hasili kimi
aydakı iş günlәrinin sayının ay әrzindә fәhlәnin işlәdiyi iş günlәrinin faktiki sayına nisbәti ilә fәhlәnin aylıq
maaşının hasili kimi
ay әrzindә fәhlәnin işlәdiyi iş günlәrinin faktiki sayının aydakı iş günlәrinin sayına nisbәti ilә fәhlәnin aylıq
maaşının hasili kimi
ay әrzindә fәhlәnin işlәdiyi iş günlәrinin faktiki sayının aydakı iş günlәrinin sayına nisbәti ilә fәhlәnin aylıq
maaşının cәmi kimi
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507 72. Saatlıq vaxta muzd әmәk haqqı sistemindә fәhlәnin әmәk haqqı necә müәyyәn edilir? 02

•

fәhlәnin aylıq maaşının tarif qiymәtinә nisbәti kimi
fәhlәnin aylıq maaşı ilә hәmin fәhlәnin tarif әmsalının hasili kimi
fәhlәnin aylıq maaşının hәmin fәhlәnin tarif әmsalına nisbәti kimi
fәhlәnin saatlıq tarif maaşı ilә fәhlәnin işlәdiyi saatların miqdarının hasili kimi
ay әrzindә fәhlәnin işlәdiyi iş günlәrinin faktiki sayının aydakı iş günlәrinin sayına nisbәti ilә fәhlәnin aylıq
maaşının hasili kimi

508 71. Fәrz edәk ki, maşınqayırma müәssisәsindә 1 saatlıq tarif dәrәcәsi 2 man tәşkil edәn dәzgahçı 8
saatlıq iş rejimi ilә ay әrzindә 22 iş günü işlәmişdir. Dәzgahçının vaxtamuzd әmәk haqqını hesablayın. 02

•

200 man
300 man
256 man
352 man
350 man

509 70. Vaxta muzd әmәk haqqı necә hesablanır? 02

•

tarif qiymәti ilә istehsal edilәn mәhsulun hәcminin hasili kimi
istehsal edilәn mәhsulun hәcminin işçilәrin tarif qiymәtinә nisbәti kimi
istehsal edilәn mәhsulun hәcminin işçilәrin tarif әmsalına nisbәti kimi
tarif dәrәcәsi ilә faktiki işlәnmiş iş vaxtının hasili kimi
faktiki işlәnmiş iş vaxtının tarif dәrәcәsinә nisbәti kimi

510 69. Fәrz edәk ki, maşınqayırma müәssisәsindә vahid mәmulatın emaledilmә norması 50 dәq, saatlıq tarif
maaşı 3 man vә ay әrzindә 200 detal istehsal edәn işçinin işәmuzd әmәk haqqını hesablamaq lazımdır. 02

•

520 man
450 man
430 man
500 man
400 man

511 68. İşәmuzd tarif qiymәtlәri әsasında hәr bir mәhsul vahidi üzrә әmәk haqqı necә hesablanır? 02

•

istehsal edilәn mәhsulun hәcmi ilә işçilәrin tarif әmsalının hasili kimi
istehsal edilәn mәhsulun hәcminin işәmuzd tarif qiymәtinә nisbәti kimi
işәmuzd tarif qiymәtinin istehsal edilәn mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
işәmuzd tarif qiymәti ilә istehsal edilәn mәhsulun hәcminin hasili kimi
istehsal edilәn mәhsulun hәcminin işçilәrin tarif әmsalına nisbәti kimi

512 67. Maşınqayırma müәssisәlәrindә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil? 02

•

iş yerlәrinin tәşkilinin vә onlara xidmәtin yaxşılaşdırılması;
kadr hazırlığının vә onların ixtisasının artırılmasının yaxşılaşdırılması;
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının optimallaşdırılması;
әmәk bölgüsü vә korporasiyası formalarının optimallaşdırılması;
әmәyin normalaşdırılmasının mütәrәqqi metodlarının tәtbiq edilmәsi;

513 66. Faktiki әmәk tutumu nәdir? 01

•

müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normalarının cәmidir
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin müәyyәn bir әmәliyyatı üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
mövcud şәraitdә bir mәmulatın hazırlanmasına iş vaxtı sәrfinin faktiki hәcmidir
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•
bir mәhsulun hazırlanmasına planda nәzәrdә tutulan iş vaxtı sәrfinin hәcmidir

514 65. Plan әmәk tutumu nәdir? 01

•

mövcud şәraitdә bir mәmulatın hazırlanmasına iş vaxtı sәrfinin faktiki hәcmidir
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin müәyyәn bir әmәliyyatı üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
bir mәhsulun hazırlanmasına planda nәzәrdә tutulan iş vaxtı sәrfinin hәcmidir
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normalarının cәmidir

515 64. Normativ әmәk tutumu nәdir? 01

•

mövcud şәraitdә bir mәmulatın hazırlanmasına iş vaxtı sәrfinin faktiki hәcmidir
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin müәyyәn bir әmәliyyatı üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normalarının cәmidir
bir mәhsulun hazırlanmasına planda nәzәrdә tutulan iş vaxtı sәrfinin hәcmidir

516 63. Hansı әmәk tutumu bütün kareqoriyadan olan sәnayeistehsal heyәtinin әmәk mәsrәflәrinin
mәcmusu kimi çıxış edir? 01

•

texnoloji әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
tam әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu

517 62. Hansı әmәk tutumu göstәricisi rәhbәrliyin vә mütәxәssislәrin әmәk mәsrәflәrini göstәrir? 01

•

mexaniki әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu

518 61. Hansı әmәk tutumu göstәricisi kömәkçi fәhlәlәrin bütün әmәk xәrclәrini ifadә edir? 01

•

tam әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu

519 60. Hansı әmәk tutumu texnoloji әmәk tutumu ilә xidmәtin әmәk tutumumun cәminә bәrabәrdir? 01

•

tam әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu

520 59. Hansı әmәk tutumu hәm әsas, hәm dә kömәkçi fәhlәlәrin bütün әmәk mәsrәflәrini әks etdirir? 01
mexaniki әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
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•

texnoloji әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu

521 58. Hansı әmәk tutumu göstәricisi әsas fәhlәlәrin bütün әmәk mәsrәflәrini özündә әks etdirir? 01

•

tam әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu

522 57. Maşınqayırma müәssisәlәrindә hansı әmәk tutumu göstәricisindәn istifadә edilmir? 01

•

texnoloji әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
mexaniki әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu

523 56. Tarif sisteminin hansı elementindә әmәk haqqının ölçüsü vaxt vahidi әrzindә (saat, gün, ay)
müәyyәnlәşir?

•

әmәk haqqının әmsallarında
tarifixtisas kitabçasında
tarif cәdvәlindә
tarif maaşında
tarif dәrәcәsindә

524 55. Tarif sisteminin hansı elementindә müxtәlif ixtisas sәviyyәsinә malik fәhlәlәrin әmәk haqlarının
ödәnişindәki nisbәt әks olunur?

•

әmәk haqqının әmsallarında
tarif maaşında
tarifixtisas kitabçasında
tarif cәdvәlindә
tarif dәrәcәsindә

525 54. Tarif sisteminin hansı elementindә işin mürәkkәblik vә dәqiqliyindәn asılı olaraq bütün işlәr
xarakterizә olunub sistemlәşdirilir?

•

tarif dәrәcәsindә
tarif cәdvәlindә
tarifixtisas kitabçasında
әmәk haqqının әmsallarında
tarif maaşında

526 53. Maşınqayırma müәssisәlәrindә әmәk tutumu necә hesablanır? 02

•

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin idarәetmә aparatında çalışan işçilәrin sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

527 52. Maşınqayırma müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır? 02
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin idarәetmә aparatında çalışan işçilәrin sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
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•

mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

528 51. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan akkord işәmuzd әmәk haqqı sistemindә: 02

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bü töv lük dә hesab lanılır;
normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrin dәn yük sәk qiymәtlә haqq verilir;
birbaşa әmәk haq qından әlavә işin konkret kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn mәblәğdә mükafat alır;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәh lәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun miq 
darından birbaşa asılı olur;

529 50. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mükafatlı işәmuzd әmәk haqqı sistemindә: 02

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrin dәn yük sәk qiymәtlә haqq verilir;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәh lәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun miq 
darından birbaşa asılı olur;
birbaşa әmәk haq qından әlavә işin konkret kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn mәblәğdә mükafat alır;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bü töv lük dә hesab lanılır;

530 49. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mütәrәqqi işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
birbaşa әmәk haq qından әlavә işin konkret kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn mәblәğdә mükafat alır;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәh lәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun miq 
darından birbaşa asılı olur;
normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrin dәn yük sәk qiymәtlә haqq verilir;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bü töv lük dә hesab lanılır;

531 48. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan dolayı işәmuzd әmәk haqqı sistemindә: 02

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
birbaşa әmәk haq qından әlavә işin konkret kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn mәblәğdә mükafat alır;
normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrin dәn yük sәk qiymәtlә haqq verilir;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәh lәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun miq 
darından birbaşa asılı olur;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bü töv lük dә hesab lanılır;

532 47. Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aid
deyil? 02

•

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

533 46. Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn “Dövlәtin sosial
siyasәti, müәyyәn edilmiş sosial normativlәr” adlanan amillәr qrupuna aiddir? 02

•

işә qәbulun miqyası vә müddәti;
hәmkarlar vә digәr fәh lә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi;
mülkiyyәt mәnsubiyyәti;
minimum әmәk haqqı vә minimum istehlak dәrәcәsi.
işә qәbulun miqyası vә müddәti;
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534 45. Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn “Әmәk
bazarında mövcud olan konyunktura” adlanan amillәr qrupuna aiddir? 02

•

әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi.
hәmkarlar vә digәr fәh lә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi;
tәlәb edilәn iş tәcrübәsi vә vәrdişlәr;
ölkәdә işsizliyin sәviyyәsi;
işә qәbulun miqyası vә müddәti;

535 44. Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn “Müәssisә ilә
bağlı” amillәrә aid deyil? 02

•

әmәk mәh suldarlığının sәviy yәsi.
hәmkarlar vә digәr fәh lә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi;
müәssisәnin gәlirliyi;
işә qәbulun miqyası vә müddәti;
mülkiyyәt mәnsubiyyәti;

536 43. Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn “İşin xarakteri
ilә әlaqәdar” amillәrә aid deyil? 02

•

tәlәb edilәn iş tәcrübәsi vә vәrdişlәr;
әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi;
әmәk şәraiti;
әmәk mәh suldarlığının sәviy yәsi.
işin icrası üçün mәsuliyyәtin sәviyyәsi;

537 42. Maşınqayırma müәssisәlәrindә tarif cәdvәlinin diapozonu necә hesablanır? 02

•

I dәrәcәnin tarif maaşının әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının cәmi kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına hasili kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının fәrqi kimi;

538 41. Maşınqayırma müәssisәlәrindә tarif әmsalı necә hesablanır? 02

•

I dәrәcәnin tarif maaşının hәr bir dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının cәmi kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına hasili kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının fәrqi kimi;

539 40. Maşınqayırma müәssisәlәrindә seçmә әmsalı necә müәyyәn olunur? 02

•

işlәmәk arzusunda olanların sayının işlәmәk arzusunda olanlardan seçilәnlәrin sayına nisbәti kimi;
işlәmәk arzusunda olanlardan seçilәnlәrin sayı ilә işlәmәk arzusunda olanların sayının cәmi kimi;
işlәmәk arzusunda olanlardan seçilәnlәrin sayının işlәmәk arzusunda olanların sayına hasili kimi;
işlәmәk arzusunda olanlardan seçilәnlәrin sayının işlәmәk arzusunda olanların sayına nisbәti kimi;
işlәmәk arzusunda olanların sayından işlәmәk arzusunda olanlardan seçilәnlәrin sayının çıxılması ilә;

540 39. Maşınqayırma müәssisәlәrindә işçilәrin plan sayını necә hesablayırlar? 02

•

plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının bazis ilindәki işçilәrin sayına nisbәti kimi;
bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının cәmi kimi;
bazis ilindәki işçilәrin sayının plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalına nisbәti kimi;
bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının hasili kimi;
bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının fәrqi kimi;
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541 37. Müәssisәdә normalaşdırılan işlәrin icrası üçün fәhlә kadrlara tәlәbat necә hesablanır? 02

•

bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayına vururlar.
bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını 1 fәhlәnin faydalı iş vaxtı fonduna bölünür;
bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını, istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayını 1 fәhlәnin faydalı iş vaxtı
fonduna vururlar;
bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayına vurub 1 fәhlәnin faydalı iş
vaxtı fonduna bölünür;
istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayını 1 fәhlәnin faydalı iş vaxtı fonduna bölünür;

542 36. Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sistemlәrinә aid deyil?

•

mükafatlı işәmuzd
dolayı işәmuzd
birbaşa işәmuzd
sadәlәşdirilmiş işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd

543 35. Әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi zamanı әmәyin nәticәsini xarakterizә edәn göstәricilәrә
aid deyil:

•

dәyәr göstәricilәri.
şәrtinatural göstәricilәr;
natural göstәricilәr;
texnolojilik göstәricilәri;
әmәk göstәricilәri;

544 34. Әmәyin ödәnişinin vaxtamuzd formasına aiddir:

•

birbaşa vaxtamuzd;
mütәrәqqi vaxtamuzd;
dolayı vaxtamuzd;
mükafatlı vaxtamuzd.
akord sistemi;

545 33. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

•

mükafatlı işәmuzd.
mütәrәqqi işәmuzd;
dolayı işәmuzd;
intensiv işәmuzd;
birbaşa işәmuzd;

546 32. Әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

•

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

547 31. Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

•

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

548 30. Әmәk haqqı nәdir?

•
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•

iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir;
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait;
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait;
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait;
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar;

549 29. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

•

müәssisәdә inzibati idarә heyyәtinin sayının artırılması, fәhlәlәr arasında rәqabәt, әmәk haqqının artırılması;
madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati;
analitik, statistik, eksperimental, qarışıq;
fәhlәlәrin iş vaxtının artırılması, növbәlәrin fasilәsizliyi vә istirahәt müddәtinin qısaldılması;
intensiv, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq;

550 28. Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmә üsulları hansıdır?

•

mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidinә düşәn әsas fondların dәyәri;
hәr bir işçinin әmәk haqqı vә mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqqı.
mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqının kәmiyyәti vә әmәk haqqı vahidinә düşәn mәhsulun hәcmi;
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidi әrzindә mәhsul istehsalının hәcmi;
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan fәrdi vә ictimai әmәk;

551 26. Әmәk mәhsuldarlığının folrmaları.

•

fәrdi vә kollektiv
şәxsi vә ictimai
müәssisә, sahә vә sәnaye
fәrdi vә ictimai
fәrdi, şәxsi, kollektiv vә ictimai

552 25. Әmәk mәhsuldarlığı nәdir?

•

müәssisәdәki mәhsul istehsalının hәr vahidinin dәyәri
bir mәhsul vahidinә nә qәdәr әmәk sәrf olunmasını göstәrәn göәtәricidir
istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin әmәk haqqı fonduna nisbәtidir
istehsal heyyәtinin iş vaxtı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin iş vaxtı fonduna nisbәtidir
konkret әmәk növünün vaxt vahidi әrzindә nә qәdәr mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir

553 24. Maşınqayırma müәssisәlәrindә kadrların idarә edilmәsinә aid olmayan nәdir?

•

әmәyin stimullaşdırılması
istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması
işçilәrin işә qәbul olunması

554 23. Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

•

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

555 22. İstehsala hazırlığa texniki xidmәt funksiyasını hәyata keçirәn işçilәr:
şagirdlәr
fәhlәlәr
mühәndistexniki işçilәr

•

83/105

23.12.2016

•

qulluqçular
kiçik xidmәtedici heyәt

556 21. İstehsalın idarә edilmәsi vә texniki rәhbәrlik funksiyasını hәyata keçirәn işçilәr:

•

şagirdlәr
qulluqçular
fәhlәlәr
mühәndistexniki işçilәr
kiçik xidmәtedici heyәt

557 20. İstehsal prosesini bilavasitә hәyata keçirәnlәr:

•

şagirdlәr
qulluqçular
mühәndistexniki işçilәr
fәhlәlәr
kiçik xidmәtedici heyәt

558 19. Qeyrisәnaye heyәtin tәrkibinә aiddirlәr:

•

bütün növ mühafizә xidmәti işçilәri
elmitexniki, layihә, konstruktor vә texnoloji tәşkilat vә bölmәlәrin işçilәri
әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә yardımçı sexlәrin işçilәri
sosialmәdәni vә mәişәt qurumlarında çalışan işçilәr
idarәetmә aparatının işçilәri

559 18. Sәnayeistehsal heyәtin tәrkibinә daxil deyil:

•

bütün növ mühafizә xidmәti işçilәri
elmitexniki, layihә, konstruktor vә texnoloji tәşkilat vә bölmәlәrin işçilәri
әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә yardımçı sexlәrin işçilәri
sosialmәdәni vә mәişәt qurumlarında çalışan işçilәr
idarәetmә aparatının işçilәri

560 17. İxtisaslı әsas fәhlәlәrә aid deyil:

•

dәzgahçılar
tәnzimlәyicilәr
sazlayıcılar
alәtçilәr
çilingәrlәr

561 16. Maşınqayırma müәssisәlәrindә kömәkçi fәhlәlәrә aiddir:

•

dәzgahçılar
tәnzimlәyicilәr
sazlayıcılar
alәtçilәr
çilingәrlәr

562 15. Maşınqayırma müәssisәlәrindә kömәkçi fәhlәlәrә aid deyil:

•

fәhlә operatorlar
alәtçilәr
elektro mantyorlar
dәzgahçılar
tәmir çilingәr
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563 14. İxtisaslı әsas fәhlәlәrә aiddir:

•

fәhlә operatorlar
alәtçilәr
elektro mantyorlar
dәzgahçılar
tәmir çilingәr

564 13. Maşınqayırma müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin sosial amillәrinә aşağıdakılardan
hansılar aiddir? 01

•

mövcud avadan lıq ların modern lәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәcәsinin
yüksәldilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi stimulların
yaradılması;
ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri;
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi;

565 12.Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığıınn yüksәldilmәsinin sosial
amillәrinә aid deyil? 01

•

işçilәrin mәnәvi stimullaşdırma dәrәjә vә sәviyyәlәri;
sosial nikbinlik vә gәlәjәyә inam;
ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә möv cud avadan lıq ların modern lәşdirilmәsi;
kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvisiyasi sәviyyәlәri;

566 11. Maşınqayırma müәssisәlәrindә әmәyin normalaşdırılmasında hansı normalardan istifadә olunmur?
01

•

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

567 10. Sәnayeistehsal heyәtinin idarә edilmәsindә әsas mәqsәd nәdir? 01

•

kreditlәrә görә faizlәr aşağı salınsın;
әmәk haqqı yüksәldilsin;
investisiya cazibәdarlığını artırmaq;
stabil әmәk kollektivi formalaşdırmaq;
әsas fondların sıradan çıxma әmsalını artırmaq;

568 9. Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr? 01

•

5;
2;
3;
4;
6;

569 8. Sәnaye fәhlәlәri icra etdiklәri işin xarakterindәn fәrqlәrә görә neçә qrupa bölünürlәr? 01

•

6;
3;
2;
4;
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•

5;

570 7. Aşağıdakılardan hansı kömәkçi fәhlәlәrә aid deyil? 01

•

hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt işini icra edәn fәhlәlәr;
hazır mәhsulun anbarlaşdırılması ilә mәşğul olan fәhlәlәr;
hazır mәhsulun daşınması ilә mәşğul olan fәhlәlәr;
texnoloji prosesdә iştirak edәn fәhlәlәr;
әsas fondların tәmirini hәyata keçirәn fәhlәlәr;

571 6. Aşağıdakılardan hansı әsas fәhlәlәrә aiddir? 01

•

hazır mәhsulun anbarlaşdırılması ilә mәşğul olan fәhlәlәr;
tәmir üçün hissә vә tәrtibatlar istehsal edәn fәhlәlәr;
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt işini icra edәn fәhlәlәr;
texnoloji prosesdә iştirak edәn, әmәk predmetini emal etmәk yolu ilә hazır mәhsula çevirәn fәhlәlәr;
әsas fondların tәmirini hәyata keçirәn fәhlәlәr;

572 5. Vaxtamuzd formada fәhlәnin әmәyi ödәnilir:

•

materialtutumuna görә;
hazırlanmış mәmulatın sayına görә
tәqvim vaxtına görә
faktiki iş vaxtına görә
göstәrilәn xidmәtin hәcminә görә

573 4. Sәnayeistehsal heyәtinә daxil edilmir:

•

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

574 3. İşlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil:

•

әmәk predmetini emal edәnlәr;
müәssisә әrazisinә nәzarәt edәnlәr;
tәmir işini hәyata keçirәnlәr.
xammal vә hazır mәhsulu nәql edәnlәr;
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edәnlәr;

575 2. Maşınqayırma müәssisәlәrindә fәhlәlәr ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

6;
3;
4;
2;
5;

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

•

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;
mühәndistexniki işçilәr, fәhlәlәr, şagirdlәr, mühafizә işçilәri, vergi orqanlarının әmәkdaşları.
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndislәr, yardımçı tәsәrrәüfat işçilәri, payçılar;
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577 İstehsal vasitәlәrinә tәlәbatın hesablanmasında hansı göstәricilәrdәn daha çox istifadә olunur?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı vә materialın mәsrәf normasından;
әmәk mәhsuldarlığı vә qәbul edilmiş sifarişlәr portfelindәn;
fondverimi vә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtindәn;
qәbul edilmiş sifarişlәr portfeli vә materialın mәsrәf normasından.
işçilәrin sayı vә vaxt fondundan;

578 İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin “A, B, S” üsulunda“S” qrupuna adәtәn ümumi material
ehtiyatlarının bütün dәyәrinin neçә faizi aid olunur?

•

5 fai
zi.
4550 fai
zi;
30 fai
zi;
55 fai
zi;
7580 fai
zi;

579 İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin “A, B, S” üsulunda“S” qrupuna adәtәn bütün material
nomenklaturunun sayja neçә faizi aid olunur?

•

8085 fai
zi.
7075 fai
zi;
6065 fai
zi;
40 45 fai
zi;
2530 fai
zi;

580 İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin “A, B, S” üsulunda “B” qrupuna adәtәn ümumi material
ehtiyatlarının bütün dәyәrinin neçә faizi aid olunur?

•

75 fai
zi.
20 fai
zi;
80 fai
zi;
65 fai
zi;
35 fai
zi;

581 İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin “A, B, S” üsulunda “B” qrupuna adәtәn bütün material
nomenklaturunun sayca neçә faizi aid olunur?

•

23 fai
zi;
fai
zi;
15 fai
zi.
7 fai
zi;
45 fai
zi;
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582 İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin “A, B, S” üsulunda “A” qrupuna adәtәn ümumi material
ehtiyatlarının bütün dәyәrinin neçә faizi aid olunur?

•

1520 fai
zi;
7080 faizi.
5  10 fai
zi;
4055 fai
zi;
2530 fai
zi;

583 20.Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının II mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir? 02

•

seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru ri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olun ması;
müәyyәn parametrlәrinә görә mәhsul göndәrәnlәrdәn әn әlverişlisinin seçilmәsi.
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn edil
mәsi;

584 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn edil
mәsi;
mәhsulun satış strategiyasının müәyyәn olun ması.
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru ri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olun ması;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;

585 Sәnaye müәssisәsindә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?

•

iki mәh sulgön dәrmә (alma) arasındakı vaxt intervalında müәssisәnin ahәngdar işlәmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә.
xammal vә materialın isteh salı vә ya tәdarükünün mövsümi olması ilә әlaqәdar;
gәlәcәkdә xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә;
istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar;
müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vax taşırlığında kәnarlaşmalar baş verәn zaman
istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә;

586 Sәnaye müәssisәsinin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır?

•

avadanlıqlar fiziki vә mәnәvi cәhәtdәn
köhnәldikdә;
әmәyin stimullaşdırılmasına ehtiyac
yarandıqda;
müәssisәnin istehsal gücünü artırmaq zәrurәti
yarandıqda.
avadanlıqlar mәnәvi cәhәtdәn
köhnәldikdә;
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun komplektlәşdirilmәsi (dәstlәşdirilmәsi) zәruriliyi
yarandıqda;

587 Nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

•

nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi norması qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh sal proqramında nәzәrdә
tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur;
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi nümunәvi tәmsilçinin
material mәsrfi normasına nisbәti kimi;
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi yeni mәhsulun oxşar
mәhsuldan fәrqlәn dirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur;
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mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi norması ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn dirici cәhәtlәrini
nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalının hasilinә vurulur;
nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi norması yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn dirici jәhәtlәrini nәzәrә
almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur.

588 Oxşarlığa görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

•

mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi norma
sına vurulur.
oxşar mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun material mәsrәfi norması ilә
yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn dirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalın
hasilinә vurulur;
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi oxşar
mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi normasına nisbәti kimi;
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun
oxşar mәhsuldan fәrqlәn dirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur;
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi norması ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn dirici cәhәtlәrini
nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalının hasilinә vurulur;

589 Hissә (detal) üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

•

hissәnin (detalın) hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә
tutulmuş hәcminә nisbәti kimi.
hissәnin (detalın) sayınin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә nisbәti kimi;
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidi üzrә material
mәsrәfi normasına vurulur;
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material
tutumluğu göstәricisinә vurulur;
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material
mәsrәfi normasına nisbәti kimi;

590 Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?

•

orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalına nisbәti kimi;
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalına
vurulur;
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalı istehsal proqramına
vurulur;
orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramına
vurulur;
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi;

591 Sәnaye müәssisәsindә istehsal proqramının yerinә yertirilmәsi üçün avadanlığa ümumi tәlәbatı
hesablayarkәn aşağıdakıların hansından istifadә edilmir?

•

növbәlәrin sayı (növbәlilik әmsalı);
avadanlığın keyfiyyәt götәricisi (etibarlıq göstәricisi);
iş vahidinin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt norması;
plan ili üçün görülәcәk işin hәcmi;
avadanlıqdan istifadә әmsalı;

592 8. Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının V mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir? 02

•

müәyyәn parametrlәrinә görә mәhsul göndәrәnlәrdәn әn әlverişlisinin seçilmәsi.
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn edil
mәsi;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru ri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olun ması;
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593 7.Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının IV mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir? 02

•

seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
müәyyәn parametrlәrinә görә mәhsul göndәrәnlәrdәn әn әlverişlisinin seçilmәsi.
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn edil
mәsi;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru ri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olun ması;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;

594 6. Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının III mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir? 02

•

tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru ri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olun ması;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn edil
mәsi;
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
firma vә müәssisәnin material resurslarına tәlәbatının tәmin edilmәsi.

595 5. Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının I mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir? 01

•

potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru ri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olun ması;
firma vә müәssisәnin material resurslarına tәlәbatının tәmin edilmәsi.
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn edil
mәsi;
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;

596 Sәnaye müәssisәlәrinin madditexniki tәminat işi başlanğıcından sonuna qәdәr neçә mәrhәlәni özündә
birlәşdirir?

•

7;
8;
5;
4;
3;

597 Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas funksiyalarına aid deyil?

•

istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatın – sifarişlәrin müәyyәn edil
mәsi;
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümu milәşdiriji hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin
tәrtibi;
müәssisәnin idarәetmә aparatının işini tәkmillәşdirmәk;
material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbu lu vә qo ru nub saxlanılması işlәri üzrә nәzarәtin tәşkil edilmәsi;
sәmәrәli tәminat formasının seçilmәsi vә onun iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması;

598 Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

madditexniki tәminat xidmәtinin strukturunu tәkmillәşdirmәk;
müәssisәnin әmәk resurslarına olan tәlabatının tәmin edilmәsi;
material resurslarını әn sәmәrәli yolla әldә etmәk, istehsalı xammal vә materiallarla birqәrarda, tam vә vaxtında
tәmin etmәk;
mәhsulgön dәrәnlәrlә sәmәrәli tәsәrrüfat әlaqәlәrini qurmaq;
madditexniki tәminat planlarını tәrtib etmәk;

599 Madditexniki tәminat nәdir?

•

müәssisәdә invevstisiya fәaliyyәtinin tәlәb olunan hәcmdә maliyyәlәşmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir;
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•

müәssisәdә istehsalın material resurslar vә texniki vasitәlәrlә tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәni zәruri hәcmdә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә istehsalın yüksәk ixtisaslı karlarla tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir;

600 61. Aşağıdakı hansı xәrc elementi sәnayenin topdansatış qiymәtinә aid deyil? 01

•

mәhsulun maya dәyәri;
tәchizatsatış tәşkilatlarının әlavәsi;
müәssisәnin topdansatış qiymәtinә görә әlavә dәyәr vergisi;
ticarәt tәşkilatlarının әlavәsi;
tәchizatsatış әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi;

601 60. Aşağıdakı hansı xәrc elementi müәssisәnin topdansatış qiymәtinә aiddir? 01

•

ticarәt tәşkilatlarının әlavәsi;
tәchizatsatış tәşkilatlarının әlavәsi;
müәssisәnin topdansatış qiymәtinә görә әlavә dәyәr vergisi;
mәhsulun maya dәyәri;
tәchizatsatış әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi;

602 42. Sәnaye mәhsulunun xәrc elementlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin hansı әlamәtindә xәrclәr әsas xәrclәr,
istehsala xidmәt vә istehsalın idarә olunması xәrclәri kimi qruplaşdırılır? 01

•

müәssisәnin işindәn asıllığına görә.
mәnfәәtin bölgüsünә tәsirinә görә;
mәhsul vahidinin maya dәyәrinә aid olunma qaydasına görә;
istehsal prosesindәki iştirakına görә;
xәrclәrin hәcminin mәhsul istehsalının miqyası ilә әlaqәsinә görә;

603 41. Sәnaye mәhsulunun xәrc elementlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin hansı әlamәtindә xәrclәr müstәqim vә
qeyrimüstәqim xәrclәr kimi qruplaşdırılır? 01

•

xәrclәrin hәcminin mәhsul istehsalının miqyası ilә әlaqәsinә görә;
istehsal prosesindәki iştirakına görә;
mәhsul vahidinin maya dәyәrinә aid olunma qaydasına görә;
müәssisәnin işindәn asıllığına görә.
mәnfәәtin bölgüsünә tәsirinә görә;

604 40. Sәnaye mәhsulunun xәrc elementlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin hansı әlamәtindә xәrclәr mütәnasib vә
qeyrimütәnasib xәrclәr kimi qruplaşdırılır? 01

•

müәssisәnin işindәn asıllığına görә.
mәnfәәtin bölgüsünә tәsirinә görә;
mәhsul vahidinin maya dәyәrinә aid olunma qaydasına görә;
xәrclәrin hәcminin mәhsul istehsalının miqyası ilә әlaqәsinә görә;
istehsal prosesindәki iştirakına görә;

605 39. Sәnayenin fondtutumlu sahәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasında aşağıdakı istiqamәtlәrin
hasından istifadә olunmur? 01

•

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

606 Realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn nә ilә fәrqlәnir? 01
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•

fәrq yoxdur;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәri daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә tәdavül xәrclәri daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn göndәrilmiş, lakin hәlә haqqı ödәnilmiş
mәhsulun mәblәği qәdәri az olur.
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә sosial sığortaya ayırmalar daxil edilmir;

607 79. Şәrtidәyişәn xәrclәrә aiddir:

•

inzibatiidarәetmә heyәtinin әmәk haqqı
binaların işıqlandırılması vә istiliyi
binaların amortizasiyası
әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
inzibatitәsәrrüfat xәrclәri

608 50. Dolayı xәrclәrә aid deyil:

•

qeyriistehsal xәrclәri
sex xәrclәri
avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәri
әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
ümumzavod xәrclәri

609 77. Birbaşa xәrclәrә aiddir:

•

qeyriistehsal xәrclәri
sex xәrclәri
avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәri
әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
ümumzavod xәrclәri

610 76. Dolayı xәrclәrә aiddir:

•

әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
әsas materiallar
alınmış mәmulatlar vә yarımfabrikatlar
sex xәrclәri
texnoloji mәqsәdlәrә yanacaq vә enerji

611 Birbaşa xәrclәrә aid deyil: 01

•

әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
alınmış mәmulatlar vә yarımfabrikatlar
әsas materiallar
sex xәrclәri
texnoloji mәqsәdlәrә yanacaq vә enerji

612 55. Maya dәyәrindәki xәrc elementlәrinә görә maşınqayırmanı necә xarakterizә etmәk olar? 03

•

enerji tutumlu vә әmәk tutumlu
fond tutumlu vә elm tutumlu
fond tutumlu vә material tutumlu
әmәk tutumlu vә material tutumlu
enerji tutumlu vә material tutumlu

613 54. Xәrclәrin hansı iqtisadi elementindә ETTLİ xәrclәri әks olunur? 02
material xәrclәri
sosial sığorta ayırmaları
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•

әmәk haqqı xәrclәri
sair xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası

614 53. Xәrclәrin hansı iqtisadi elementindә icarә (lizinq) ödәnişlәri әks olunur? 02

•

material xәrclәri
sosial sığorta ayırmaları
әmәk haqqı xәrclәri
sair xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası

615 52. Mühasibat (xarici) xәrclәrinә aid deyil:

•

dәstlәşdirici mәmulatların alınması xәrclәri
fәhlәlәrin әmәk haqqı
әsas fondların amortizasiyası
öz obyektlәrinin icarәyә verilmәsi
xammal vә material xәrclәri

616 51. İqtisadi (alternativ) xәrclәrә aiddir:

•

fәhlәlәrin әmәk haqqı
öz obyektlәrinin icarәyә verilmәsi
dәstlәşdirici mәmulatların alınması xәrclәri
xammal vә material xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası

617 116. Maya dәyәrinin aşağı salınması faizi necә müәyyәn edilir?

•

xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcminin әmtәәlik mәhsulun tam maya dәyәrinә nisbәtinin 100 vurulması ilә
xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcmi ilә yeni texnikanını tәtbiqinә vә bu kimi tәdbirlәr hәyata keçirlәnә kimi әmtәәlik
mәhsulun tam maya dәyәrinin cәminin 100 vurulması ilә
xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcmi ilә yeni texnikanını tәtbiqinә vә bu kimi tәdbirlәr hәyata keçirlәnә kimi әmtәәlik
mәhsulun tam maya dәyәrinin fәrqinin 100 vurulması ilә
xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcminin yeni texnikanını tәtbiqinә vә bu kimi tәdbirlәr hәyata keçirlәnә kimi әmtәәlik
mәhsulun tam maya dәyәrinә nisbәtinin 100 vurulması ilә
yeni texnikanını tәtbiqinә vә bu kimi tәdbirlәr hәyata keçirlәnә kimi әmtәәlik mәhsulun tam maya dәyәrinin
xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcminә nisbәtinin 100 vurulması ilә

618 40. Fәrz edәk ki, yeni resursqoruyucu texnologiyanın tәtbiqi sayәsindә mәhsulun tam maya dәyәrindә
xüsusi çәkisi 80% tәşkil edәn xammal xәrclәrini 2% aşağı salmaq mümkün olmuşdur. Belә olan halda
mәhsulun maya dәyәri neçә faiz aşağı düşәcәkdir? 02

•

0.004
0.012
0.008
0.016
0.014

619 Maya dәyәrin idarә edilmәsi prosesindә onun aşağı salınması üzrә tәdbirlәr hazırlanarkәn onun iqtisadi
qiymәtlәndirilmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir?

•

faktor hesabı vә hesabat metodu
normativ vә birbaşa hesablama metodu
faktor hesabı vә dolayı hesablama metodu
faktor hesabı vә birbaşa hesablama metodu
faktor hesabı vә faktiki metodu

620 Bir manatlıq әmtәәlik mәhsula düşәn xәrclәrin aşağı salınması faizi göstәricisi necә hesablanır?
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•

xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcminin әmtәәlik mәhsulun tam maya dәyәrinә nisbәtinin 100 vurulması ilә
xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcmi ilә yeni texnikanını tәtbiqinә vә bu kimi tәdbirlәr hәyata keçirlәnә kimi әmtәәlik
mәhsulun tam maya dәyәrinin cәminin 100 vurulması ilә
xәrclәrә ümumi qәnaәtin hәcmi ilә yeni texnikanını tәtbiqinә vә bu kimi tәdbirlәr hәyata keçirlәnә kimi әmtәәlik
mәhsulun tam maya dәyәrinin fәrqinin 100 vurulması ilә
hesabat dövründә bir manatlıq mәhsula düşәn xәrclәrin plan dövründә bir manatlıq mәhsula düşәn xәrclәrә
nisbәtini 100 vurmaqla
plan dövründә bir manatlıq mәhsula düşәn xәrclәrin hesabat dövründә bir manatlıq mәhsula düşәn xәrclәrә
nisbәtini 100 vurmaqla

621 Mәhsulun maya dәyәrinin idarә edilmәsindә maya dәyәrinә mәnsub olan hansı göstәricidәn istifadә
edilmir?

•

İqtisadi elementlәr üzrә istehsal xәrclәrinin smetası;
Kalkulyasiya maddәlәri üzrә ayrıayrı әn vacib mәmulat vahidinin maya dәyәri;
Kalkulyasiya maddәlәri üzrә bütövlükdә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri;
Kalkulyasiya maddәlәri üzrә bitmәmiş mәhsulun maya dәyәri;
Bir manatlıq әmtәәlik mәhsula düşәn xәrclәrin hәcmi;

622 İstehsal xәrclәrinә qәnaәtin nisbi mәblәği necә hesablanır?

•

hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәği ilә hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәğinin fәrqi kimi
hesabat ilindә xәrclәrin faktiki mәblәği ilә bazis ilindәki xәrclәrin tәshih edilmiş mәblәğinin cәmi kimi
hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәği ilә hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәğinin cәmi kimi
hesabat ilindә xәrclәrin faktiki mәblәği ilә bazis ilindәki xәrclәrin tәshih edilmiş mәblәği arasındakı fәrq kimi
hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәğinin hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәğinә nisbәti
kimi

623 110. İstehsal xәrclәrinә qәnaәtin (israfın) mütlәq mәblәği necә hesablanır?

•

hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәği ilә hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәğinin fәrqi kimi
hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәği ilә hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәğinin hasili
kimi
hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәği ilә hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәğinin fәrqi kimi
hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәği ilә hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәğinin cәmi kimi
hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin faktiki mәblәğinin hesabat ilindә istehsal xәrclәrinin plan mәblәğinә nisbәti
kimi

624 Aşağıdakılardan hansı maşınqayırmada kalkulyasiyalaşdırma obyekti kimi çıxış edә bilmәz?

•

tәmir mürәkkәbliyi vahidi
ştamp;
bir ton tökmә;
texnoloji asıllıq
bir neçә mәmulatın hazırlanmasına verilәn sifariş;

625 Aşağıdakılardan hansı maşınqayırmada kalkulyasiyalaşdırma obyekti kimi çıxış edә bilmәz?

•

bütövlükdә mәmulat;
detal;
texnoloji mәrhәlә;
tәşkilati mәrhәlә
yığma vahidi (qovşaq);

626 Hansı kalkulyasiyalaşdırma metodu istehsal prosesindә xammal vә materialın bir sıra mәrhәlәlәrdәn
keçdiyi müәssisәlәrdә vә ya ilkin materiallardan hәr hansı biri bu texnoloji prosesdә müxtәlif mәhsul şәkili
aldığı istehsal sahәlәrindә tәtbiq edilir?

•

normativ kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
sifarişlәr üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mürәkkәb kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
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•

mәrhәlә üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan.
sadә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;

627 Hansı kalkulyasiyalaşdırma metodu istehsal xәrclәrinin ayrıayrı sifarişlәr üzrә aparıldığı fәrdi vә kiçik
seriya istehsal sahәlәrindә tәtbiq edilir?

•

normativ kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
sifarişlәr üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mürәkkәb kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
sadә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mәrhәlә üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan.

628 30. Kalkulyasiyalaşdırmanın hansı metodu kütlәvi vә seriyalı istehsal sahәlәrindә tәtbiq edilir?

•

normativ kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
sifarişlәr üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mәrhәlә üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan.
sadә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mürәkkәb kalkulyasiyalaşdırma metodundan;

629 Hansı kalkulyasiyalaşdırma metodu yarımfabrikat istehsal etmәyәn vә bitmәmiş istehsalı olmayan,
yalnız yekcins mәhsullar buraxan müәssisәlәrdә tәtbiq edilir?

•

sifarişlәr üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
normativ kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mәrhәlә üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan.
sadә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mürәkkәb kalkulyasiyalaşdırma metodundan;

630 Aşağıdakı metodların hansından mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyalaşdırılmasında istifadә edilmir?

•

sadә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mәrhәlә üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan.
normativ kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
mürәkkәb kalkulyasiyalaşdırma metodundan;
sifarişlәr üzrә kalkulyasiyalaşdırma metodundan;

631 Maya dәyәrinin hansı kalkulyasiyası mәhsul vahidinin istehsalına çәkilәn faktiki xәrclәr haqqında
mühasibat hesabatının mәlumatları әsasında tәrtib edilir?

•

lahiyә kalkulyasiya
plan kalkulyasiya
faktiki kalkulyasiya
normativ kalkulyasiya
maliyyә kalkulyasiya

632 Maya dәyәrinin hansı kalkulyasiyasını xammalın, materialların ilin vә ya ayın әvvәlinә qüvvәdә olan
mәsrәf normaları vә digәr xәrclәrin cari normaları әsasında hesablayırlar?

•

lahiyә kalkulyasiya
normativ kalkulyasiya
faktiki kalkulyasiya
plan kalkulyasiya
hesabat kalkulyasiya

633 100. Maya dәyәrinin hansı kalkulyasiyası il, rüb әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun vә ya yerinә
yetirilmiş işin orta maya dәyәrini müәyyәn edir?
faktiki kalkulyasiya
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•

lahiyә kalkulyasiya
hesabat kalkulyasiya
normativ kalkulyasiya
plan kalkulyasiya

634 Maya dәyәrinin kalkulyasiyası bölünür:

•

plan, normativ vә hesablanmış kalkulyasiyaya
plan, normativ vә hesabat kalkulyasiyaya
plan, normativ vә strateji kalkulyasiyaya
plan, normativ vә lahiyә kalkulyasiyaya
plan, normativ vә maliyyә kalkulyasiyaya

635 Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin yaranma yerinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aid deyil? 01

•

texnoloji maya dәyәri;
tam maya dәyәri
tәşkilati maya dәyәri
sex maya dәyәri;
istehsal (zavod) maya dәyәri;

636 Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin yaranma yerinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

tәşkilati maya dәyәri;
tam maya dәyәri
proqnozlaşdırılan maya dәyәri;
mәhsul partiyasının maya dәyәri
sifariş verilmiş mәhsulun maya dәyәri

637 Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin yaranma yerinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

mәhsul partiyasının maya dәyәri
zavod maya dәyәri;
sifariş verilmiş mәhsulun maya dәyәri
tәşkilati maya dәyәri;
faktiki (hesabat) maya dәyәri;

638 20. Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin yaranma yerinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

bitmәmiş istehsalın maya dәyәri
sex maya dәyәri;
realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri
әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri
mәhsul partiyasının maya dәyәri

639 Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin yaranma yerinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

proqnozlaşdırılan maya dәyәri;
texnoloji maya dәyәri;
plan maya dәyәri;
faktiki (hesabat) maya dәyәri;
normativ maya dәyәri;

640 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun vaxta görә maya dәyәrinin növlәrinә aid deyil? 01

•

proqnozlaşdırılan maya dәyәri;
sifarişin maya dәyәri
faktiki (hesabat) maya dәyәri;
normativ maya dәyәri;
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plan maya dәyәri;

641 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun vaxta görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

texnoloji maya dәyәri;
plan maya dәyәri;
sifariş verilmiş mәhsulun maya dәyәri
bitmәmiş istehsalın maya dәyәri
mәhsul partiyasının maya dәyәri

642 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun vaxta görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri
faktiki (hesabat) maya dәyәri;
bitmәmiş istehsalın maya dәyәri
mәhsul partiyasının maya dәyәri
realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri

643 90. Aşağıdakılardan hansı mәhsulun vaxta görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

istehsal (zavod) maya dәyәri;
texnoloji maya dәyәri;
sex maya dәyәri;
tam maya dәyәri
normativ maya dәyәri;

644 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun vaxta görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

bitmәmiş istehsalın maya dәyәri
mәhsul partiyasının maya dәyәri
proqnozlaşdırılan maya dәyәri;
әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri
realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri

645 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun hazırlıq dәrәcәsinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

sex maya dәyәri;
bitmәmiş istehsalın maya dәyәri
texnoloji maya dәyәri;
tam maya dәyәri
istehsal (zavod) maya dәyәri;

646 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun hazırlıq dәrәcәsinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

sifariş verilmiş mәhsulun maya dәyәri
faktiki (hesabat) maya dәyәri;
plan maya dәyәri;
texnoloji maya dәyәri;
mәhsul partiyasının maya dәyәri

647 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun hazırlıq dәrәcәsinә görә maya dәyәrinin növlәrinә aiddir? 01

•

proqnozlaşdırılan maya dәyәri;
realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri
plan maya dәyәri;
sifariş verilmiş mәhsulun maya dәyәri
sifarişin maya dәyәri

648 8. Maşınqayırmada tam maya dәyәri ilә istehsal maya dәyәrini fәrqlәndirәn xәrc maddәsi:
97/105

23.12.2016

•

ümumizavod xәrclәri.
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrlәr;
avadanlığın işi ilә әlaqәdar xәrc;
xammal vә materialın alınmasına çәkilәn xәrclәr;
sex xәrclәri;

649 7. Maşınqayırma iqtisadiyyatında hansı әsas qiymәt növlәri mövcuddur?

•

auksion, azad, pәrakәndә satış vә müqayisәli qiymәtlәr
müәssisәnin topdansatış qiymәti, sәnayenin topdansatış qiymәti vә mәhsulun pәrakәndә satış qiymәti
istehlak qiymәti, mәzәnnә qiymәti, sabit qiymәt, idxal vә ixrac qiymәtlәri
birdәfәlik, iş, transfert, sabit qiymәtlәr vә bazar qiymәti
mövsümi, müqavilә, topdansatış vә pәrakәndә satış qiymәtlәri

650 6. Maşınqayırma müәssisәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasının ehtiyat mәnbәlәri hansılardır?

•

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

651 4. Mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri hansılardır?

•

xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, sex vә ümumzavod xәrclәri;
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri.
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullan tıların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr;
icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyriistehsal xәrclәri;
qeyriistehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar, nәqliyyat vә rabitә xәrclәri;

652 3. İstehsal mәsrәflәri xәrc maddәlәri üzrә necә qruplaşdırılır?

•

material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri.
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr;
material xәrclәri (geri qaytarınlan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), amortizasiya ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә
әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri;
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullan tıların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr;

653 2. İstehsal xәrclәri nәdir?

•

maya dәyәri ilә reklam vә mühafizә xәrclәrinin cәmidir
maya dәyәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәmidir.
mәhsulun istehsalına çәkilәn bütün xәrclәrin cәmidir
mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasınadәk çәkilәn bütün xәrclәr
mәcmu ictimai mәhsulun xüsusilәşmiş hissәsi, mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin mәcmusudur

654 1. Mәhsulun maya dәyәri nәdir?

•

istehsal edilmiş mәhsulun hәr vahidinә düşәn әmәk mәsrәflәridir
istehlak olunmuş istehsal vasitәlәrinin vә canlı әmәk mәsrәflәrinin dәyәridir
rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyәi әn optimal qiymәtdir.
mәhsulun elә qiymәtidir ki, ona çәkilәn xәrclәr mәrkәzi bankda hәmin pulun qoyuluşuna görә ödәnilәn faizlәrlә
birlikdәki hәcminә bәrabәrdir.
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istehsal edilmiş mәhsulun hәr vahidinә düşәn istehsal vasitәlәrindәn mәsrәflәridir

655 Әmәyin müdafiәsi üzrә mhәyata keçirilәn tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr hansı kalkulyasiya maddәsinә
daxildir? 03

•

zay mәhsul itkilәri
digәr istehsal xәrclәri
ümumzavod xәrclәri
sex xәrclәri
istehsaldan kәnar xәrclәr

656 39. Maliyyәlәşmә әmsalının vahiddәn az olması göstәrir ki:

•

müәssisәdә cari likvidlik әmsalı artır.
müәssisәdә maliyyә sabitliyi әmsalı artır;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti yüksәlir;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti kәskin şәkildә pislәşir;
müәssisәnin likvidliyi artır;

657 63. Müәssisәnin pәrakәndә satış qiymәtinә nә daxildir? 02

•

maya dәyәri, mәnfәәt, xidmәtlәr tarifi
tәchizatsatış әlavәlәri, ӘDV
maya dәyәri, mәnfәәt, aksizlәr, ӘDV
sәnayenin topdansatış qiymәti, ticarәt әlavәsi, ӘDV
maya dәyәri, mәnfәәt

658 62. Müәssisәnin topdansatış qiymәtinә nә daxildir? 02

•

maya dәyәri, mәnfәәt, xidmәtlәr tarifi
sәnayenin topdansatış qiymәti, ticarәt әlavәsi, ӘDV
tәchizatsatış әlavәlәri, ӘDV
maya dәyәri, mәnfәәt, aksizlәr, ӘDV
maya dәyәri, mәnfәәt

659 56. Müәssisәnin topdansatış qiymәtinә nә daxildir? 02

•

maya dәyәri, mәnfәәt, xidmәtlәr tarifi
sәnayenin topdansatış qiymәti, ticarәt әlavәsi, ӘDV
tәchizatsatış әlavәlәri, ӘDV
maya dәyәri, mәnfәәt, aksizlәr, ӘDV
maya dәyәri, mәnfәәt

660 71. Elmitәdqiqat vә tәcrübә içlәrinә çәkilәn xәrclәr hansı kalkulyasiya maddәsinә daxildir? 03

•

zay mәhsul itkilәri
ümumzavod xәrclәri
sex xәrclәri
digәr istehsal xәrclәri
istehsaldan kәnar xәrclәr

661 70. Kontor, tipaqraf, poçtteleqraf, telefon xәrclәri hansı kalkulyasiya maddәsinә daxildir? 03

•

zay mәhsul itkilәri
digәr istehsal xәrclәri
sex xәrclәri
ümumzavod xәrclәri
istehsaldan kәnar xәrclәr
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662 40. Zavodun idarәetmә heyәtinin әmәk haqqı hansı kalkulyasiya maddәsinә daxildir? 03

•

digәr istehsal xәrclәri
ümumzavod xәrclәri
zay mәhsul itkilәri
istehsaldan kәnar xәrclәr
sex xәrclәri

663 68. Müәssisәnin mütlәq likvidliyi әmsalı necә hesablanır? 03

•

pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәri ilә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin hasilinin qısamüddәtli öh dәlik lәrә nisbәti
kimi;
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor öhdәliklәrinin hasilinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәri vә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin cәminin qısamüddәtli öh dәlik lәrә nisbәti
kimi.
pul vәsaitlәri vә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin fәrqinin qısamüddәtli öh dәlik lәrә nisbәti
kimi;

664 67. Müәssisәnin tәcili likvidliyi әmsalı necә hesablanır? 03

•

pul vәsaitlәri ilә kreditor borcların fәrqinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
qiymәtli kağızların vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor öhdәliklәrinin hasilinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

665 66. Müәssisәnin xüsusi vәsaitlәrilә tәmin olunması әmsalı necә hesablanır? 03

•

qısamüddәtli passivlәrin dövriyyәdәnkәnar aktivlәrlә cәminin dövriyyә vәsaitlәrinә nisbәti kimi;
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin dövriyyә vәsaitlәrinә nisbәti kimi;
qısamüddәtli passivlәrin dövriyyә vәsaitlәrinә nisbәti kimi;
qısamüddәtli passivlәrin dövriyyәdәnkәnar aktivlәrlә fәrqinin dövriyyә vәsaitlәrinә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin qısamüddәtli passivlәrin dövriyyәdәnkәnar aktivlәrlә fәrqinә nisbәti kimi;

666 65. Müәssisә nә vaxt likvid hesab edilir? 03

•

müәssisәdә tәhkimetmә әmsalı 2140 arasında olduqda;
müәssisә rentabelsiz fәaliyyәt göstәrdikdә;
müәssisә öz dövriyyә vәsaitlәrini reallaşdıraraq qısamüd dәtli öhdәliklәri ilә hesablaşa bilmәsin;
müәssisә öz dövriyyә vәsaitlәrini reallaşdıraraq qısamüd dәtli öhdәliklәri ilә hesablaşa bilsin;
müәssisәdә tәhkimetmә әmsalı 110 arasında olduqda;

667 64. Maliyyәlәşmә әmsalı necә hesablanır? 03

•

müәssisәnin uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin aktivlәrin (vә ya passivlәrin) cәminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
müәssisәnin xüsusi vәsaitlәri ilә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin (vә ya passivlәrin) cәminә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
müәssisәnin xüsusi vәsaitlәri ilә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin (vә ya passivlәrin) cәminә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
müәssisәnin xüsusi vәsaitlәrinin borc vәsaitlәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
müәssisәnin borc vәsaitlәrinin xüsusi vәsaitlәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;

668 50. Maşınqayırma müәssisәsindә mәnfәәtin hәcmi 325 min manat, mәhsulunun tam maya dәyәri 2400
min manat olarsa onda istehsalın rentabelliyi nә qәdәr olar? 02

•

13,8 %;
13,0 %;
15,3 %;
13,6 %;
100/105

23.12.2016

14,4 %;

669 49. Maşınqayırma müәssisәsindә mәnfәәtin hәcmi 335 min manat, istehsal әsas fondlarının orta illik
dәyәri 8195 min manat vә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri 3365 min manat olarsa onda
istehsalın rentabelliyi nә qәdәr olar? 02

•

4,4 %;
3,0 %;
5,3 %;
2,7 %;
2,8 %;

670 48. Maşınqayırma müәssisәsindә mәnfәәtin hәcmi 325 min manat, istehsal әsas fondlarının orta illik
dәyәri 6775 min manat vә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri 2550 min manat olarsa onda
istehsalın rentabelliyi nә qәdәr olar? 02

•

3,6 %;
3,5 %;
3,3 %;
3,4 %;
3,2 %;

671 47. Maşınqayırma müәssisәlәrindә mәhsulun rentabelliyi necә hesablanır? 02

•

mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinә bölüb yüzә
vurmaqla;
mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin cәminә bölüb yüzә vurmaqla;
mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin fәrqinә bölüb yüzә vurmaqla;
mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini mәhsulun tam maya dәyәrinә bölüb yüzә vurmaqla;
mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә bölüb yüzә vurmaqla;

672 30. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsalın rentabelliyi necә hesablanır? 02

•

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

673 45. Aşağıdakı hansı xәrc elementi mәhsulun pәrakәndәsatış qiymәtinә aiddir? 01

•

ticarәt tәşkilatlarının әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi.
tәchizatsatış tәşkilatlarının әlavәsi;
müәssisәnin topdansatış qiymәtinә görә әlavә dәyәr vergisi;
mәhsulun maya dәyәri;
tәchizatsatış әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi;

674 Orta sabit xәrclәr necә hesablanır?

•

mәhsulun miq darının ümumi sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır.
ümumi dәyişәn xәrclәrlә sabit xәrclәrin fәrqi kimi hesablanır;
ümumi dәyişәn xәrclәrin sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır;
ümumi sabit xәrclәrin mәhsulun miq darına nisbәti kimi hesablanır;
ümumi xәrclәrin mәhsulun miq darına hasili kimi hesablanır;
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675 Orta dәyişәn xәrclәr necә hesablanır?

•

ümumi dәyişәn xәrclәrin sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır;
mәhsulun miq darının ümumi dәyişәn xәrjlәrә nisbәti kimi hesablanır.
ümumi dәyişәn xәrclәrin mәhsulun miq darına hasili kimi hesablanır;
ümumi dәyişәn xәrclәrlә sabit xәrclәrin fәrqi kimi hesablanır;
ümumi dәyişәn xәrclәrin mәhsulun miq darına nisbәti kimi hesablanır;

676 Aşağidakılardan hansı müәssisәnin qiymәt strategiyasının seçilmәsinә tәsir göstәrmir?

•

nüfuzlu mәhsullar üçün qiymәtin artırılması tәlәbin artmasına sәbәb olur
qiymәtin artırılması ona olan tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә nәticәlәnir
yüksәk qiymәtin azaldılması hesabına qiymәtdә tәshihlәr aparılması müәssisә üçün itkilәrlә nәticәlәnmir
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün tәdbirlәr
mәhsula kifayәt qәdәr böyük sayda alıcılar tәrәfindәn yüksәk vә artan hәcmdә tәlәb formalaşır

677 Aşağidakılardan hansı mәhsulun qiymәtindә güzәştlәr sisteminә aiddir?

•

rәqib mәhsulların qiymәtini artıran güzәştlәr
әmәr mәhsuldarlığını yuksәltmәk üçün işçilәrin әmәyini stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun istehsalı planının işçilәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsini stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun qiymәtinin nağd pulla, avansla vә ya әvvәlcәdәn ödәnilmәsini stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun qiymәtlәrinin artırımasını nәzәrdә tutan güzәştlәr

678 Aşağidakılardan hansı müәssisәdә qiymәtqoymanın metodlarına aid deyil?

•

rәqib mәhsulların qiymәtini nәzәrә alaraq qiymәtin müәy yәn edilmәsi metodu
cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin müәyyәn olunması metodu
"hiss edilәn faydalılığı" әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodu
ümumsex xәrclәr әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodu
«orta xәrjlәr üstәgәl mәnfәәt» metodu

679 Bazarda bazar qiymәtlәrinә әsaslanan müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?

•

xalis inhisar
bazarda qiymәt lideri olan müәssisә
öz mәh sullarına rәqib lәrin dәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan müәssisәlәr
özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan
müәssisәlәr
tәbii inhisar

680 Bazarda qiymәtlәri formalaşdıran müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?

•

tam ortaqlıqlar
özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan
müәssisәlәr
tәkmil rәqabәtli şәraitdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr
öz mәh sullarına rәqib lәrin dәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan müәssisәlәr
kiçik vә orta müәssisәlәr

681 20. Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә dövlәt tәnzimlәnmәsinin
qiymәtlәndirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir
maliyyә mәq sәd lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
müәssisәnin qiymәt dәyişik lik lәrinә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman onların
hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnozlaşdırmaqdır
müәssisәnin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqan larının atacağı addımların, görәcәyi
tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn etmәkdir
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn etmәkdir
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682 Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә rәqabәtin tәhlilindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir
maliyyә mәq sәd lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
müәssisәnin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqan larının atacağı addımların, görәcәyi
tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn etmәkdir
müәssisәnin qiymәt dәyişik lik lәrinә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman onların
hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnozlaşdırmaqdır
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn etmәkdir

683 Müәssisәnin qiymәt strategiyasının birinci mәrhәlәsi olan ilkin mәlumatların toplanması mәrhәlәsinә nә
aid deyil?

•

potensial alıcılar müәyyәn olunur
potensial rәqiblәr müәyyәn olunur
maliyyә mәq sәd lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirilir
maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilir
mәhsulun isteh salına vә satışına çәkilәjәk xәrjlәr vә onların strukturu qiymәtlәndirilir

684 Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aiddir?

•

maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini
maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi
әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiy mәtlәndirilmәsi
tәlәbin müәyyәn edilmәsi
maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

685 Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aid deyil?

•

qiymәtәmәlәgәlmәnin vәzifәlәrinin müәyyәn olunması
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini
tәlәbin müәyyәn edilmәsi
Rәqiblәrin qiymәt vә mәhsullarının tәhlili
qiymәt qoymanın metodlarının seçilmәsi

686 Tәlәb elastik olduqda, mәhsulun qiymәtinin aşağı salınması müәssisәnin mәcmu gәlirlәrini:

•

azaldır
hәm artırır, hәm dә azaldır
sabitlәşdirir
artırır
dәyişmir

687 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin uzunmüddәtli mәqsәdinә aiddir?

•

potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması
müәssisәnin vә ya mәhsulun imicinin artırılması
müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması
bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi

688 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması
potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması
bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi
müәssisәnin vә ya mәhsulun imicinin artırılması

689 Müәssisә, bazarda öz satış payını artırmaq mәqsәdini hansı halda seçmir?
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•

istehlakçıların tәlәbi qiymәtә görә elastikdir
satış hәcminin artırılması mәhsul vahidinә düşәn istehsal vә satış xәrjlәrinin nisbәtәn azalmasına sәbәb olur
mәhsul vahidinin qiymәtini azaltmaqla satışın hәcmini yük sәltmәk vә bununla da ümumi mәnfәәti artırmaq müm
kün dür
istehsalın hәcminin artırılması nәticәsindә miqyasından qәnaәt әldә edilmir
qiymәtlәrin aşağı salınması müәssisәnin bazardakı payına rәqiblәri tәrәfindәn olan tәhlükәni aradan qaldırır

690 20. Qiymәtlәrin növlәrinә aid deyil?

•

E) pәrakәndәsatış qiymәtlәri
nәqliyyat tariflәri
tikinti mәhsuluna qiymәt
qarışıq qiymәtlәr
topdansatış qiymәti

691 10. Mәhsulun qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

•

mәhsulun maya dәyәri
inflyasiyanın sәviyyәsi
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti
hazır mәsul anbarının hәcmini
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları

692 Müәssisә öz mәhsuluna qiymәt müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansını nәzәrә almalıdır?

•

hazır mәsul anbarının hәcmini
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini
işçilәrin rәyini
mәhsulun maya dәyәrini
tәhciztçıların etibarlılığını

693 Qiymәt funksiyalarına aiddir:

•

stimullaşdırma, bölgü vә tәnzimlәmә
nәzarәt, stimullaşdırma vә bölgü
analitik, müşahidә vә eksperimental
uçot, stimullaşdırma vә bölgü
uçot, stimullaşdırma vә nәzarәt

694 Müәssisәdә qiymәtqoymanın metoduna aiddir:

•

sex maya dәyәri üstәgәl ümumzavod xәrclәri
müşahidә
analitik
orta xәrclәr üstәgәl mәnfәәt
maya dәyәri üsәgәl әmәk haqqı

695 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid olunmur?

•

bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi;
potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması;
qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması;
istehsalın hәciminin artırılması
müәssisәnin vә ya mәhsulun imicinin artırılması

696 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin kömәyi ilә nail olmaq istәdiyi mәqsәdlәrә aid
olunmur?
Bazarda müәssisәnin stabil mövqeyinin saxlanması mәqsәdi
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•

Müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması mәqsәdi
Müәssisәnin likvidliyinin (ödәmәqabiliyyәtinin) tәmin olun ması mәqsәdi
İşçilәrin sayının azaldılmasına nail olmaq mәqsәdi
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması

697 Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsalın rentabelliyi necә hesablanır?

•

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

698 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin cәlb edilmiş vәsaitlәrin әsas mәnbәlәrinә aid deyil?

•

bank kreditlәri;
kreditor borcları;
borc vәsaitlәri;
hüquqi vә fiziki şәxslәrin sair vәsaitlәri (mәqsәdli maliy yәlәşdirmә, ianәlәr, xeyriyyә vәsaitlәri vә s.);
istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr;

699 Mәcmuu (ümumi) xәrclәr nәdir?

•

kredit üçün ödәnişlәr vә tәdavül xәrclәri
tәsisçilәrә ödәnilәn mәnfәәtlә sosial ayırmaların mәcmuu
xammal, material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri
istehsal vә tәdavül xәrclәrinin cәmi
sәnaye – istehsal heyәtinin әmәk haqqı

700 10. Mәnfәәt nәdir?

•

müәssisә gәlirindәn material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan pul vәsaitidir.
müәssisәnin ehtiyat fondunun әsas mәnbәyi olub, xәrclәrlә gәlirin fәrqinә bәrabәrdir;
müәssisә gәlirindәn xәrclәr vә dövlәt vergilәri vә rüsumlәrı ödәnildikdәn sonra qalan hissәdir;
müәssisәnin mәcmu gәliridir;
müәssisәnin gәlirinin tәsisçilәr tәrәfindәn ehtiyat fonduna yenidәn qoyduğu vәsaitdir;
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