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2434_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2534 Sәnaye istehsalinin iqtisadiyyatı
1 1908ci ildә Zaqafaziya respubilkalarının әsas sәnaye sahәlәrinin istehsal etdiklәri mәhsulun neçә faizә
qәdәri Azәrbaycanın payına düşürdü? 02

•

89%ә qәdәri;
92%ә qәdәri;
60%ә qәdәri;
80%ә qәdәri;
85%ә qәdәri;

2 Sәnaye nәdir?

•

sәnayenin tәrkib hissәlәrinin kәmiyyәt nisbәtidir.
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq –mәnfәәt alınması mәqsәdi ilә mәhsul istehsal edәn vә satan, xidmәtlәr
göstәrәn hüquqi şәxs kimi müstәqil tәsәrrüfat subyektidir;
tәbiәtdәn aldığı mineral vә habelә kәnd tәsәrrüfat xammalını mexaniki, termiki, kimyәvi vә s. tәsirlәrә әsaslanan
texnologiya ilә emal etmәklә şәxsi istehlak vә istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar istehsalı üçün fәaliyyәt
növüdür;
istehsal edilәn mәhsulun iqtisadi tәyinatı, istehlak olunan әmәk cisimlәrinin vә tәtbiq edilәn әmәk vasitәlәrinin
ümumiliyi, texno¬loji is¬tehsal üsulunun mahiyyәtinә görә oxşar olan müәssisәlәrin mәjmusudur;
torpağın әsas istehsal vasitәsi olduğu sahәlәrinin mәcmusudur.

3 Sәnaye inqilabı ilk dәfә harada baş vermişdir?

•

ABŞ
Böyük Britaniya
Almaniya
Fransa
Rusiya

4 Ümumi әmәk bölgüsü nәticәsindә nә baş verir?

•

bütün sadalananlar
müәssisәdә yeni istehsalların yaranması üçün potensial imkanların formalaşması
ixtisaslaşmış sahәlәr formalaşır
xalq tәsәrrüfatının iri sahәlәri formalaşır
tәmәrküzlәşdirmә, ixtisaslaşdırma, kooperasiyalaşdırma vә kombinәlәşdirmәnin yaranması

5 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına aid deyil

•

şәrikli vә payçı müәssisәlәr
sәhmdar cәmiyyәt
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә
fәrdi müәssislәr
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri

6 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına aid deyil

•

şәrikli vә payçı müәssisәlәr
sәhmdar cәmiyyәt
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә
kiçik, orta vә iri müәssislәr
şәrikli müәssisәlәr

7 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına nәlәr daxildir?
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•

dövlәt müәssisәsi vә xarici müәssisә
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә vә sәhmdar cәmiyyәt
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri
kiçik, orta vә iri müәssislәr
özәl müәssisә vә müştәrәk müәssisә

8 Azәrbaycanın neft sәnayesindә qazmanın klassik üsulu olan zәrbә üsulu ilә axırıncı neft quyusu nә vaxt
qazılıb?

•

1924cü ildә
1928ci ildә
1922ci ildә
1920ci ildә
1930cu ildә

9 Manufakturadan kapitalist maşınlı sәnayesinә keçid prosesi nә vaxtdan başlanmışdır?

•

XX әsrin әvvәllәrindәn
XVI әsrin sonu XVII әsrin әvvәllәrindәn
XIV әsrin sonu XV әsrin әvvәllәrindәn
XIII әsrin sonu XIV әsrin әvvәllәrindәn
XVIII әsrin sonu XIX әsrin әvvәllәrindәn

10 әhalinin sosial rifah sәviyyәsini tәmin edәn sahәlәrә aiddir:

•

neft sәnayesi vә elektroenergetika
neft sәnayesi vә maşınqayırma
yüngül vә yeyinti sәnayesi
maşınqayırma vә yeyinti sәnayesi
kimya sәnayesi vә maşınqayırma

11 Vahid әmәk bölgüsü nәticәsindә nә baş verir?

•

bütün sadalananlar
müәssisәdә yeni istehsalların yaranması üçün potensial imkanların formalaşması
ixtisaslaşmış sahәlәr formalaşır
xalq tәsәrrüfatının iri sahәlәri formalaşır
tәmәrküzlәşdirmә, ixtisaslaşdırma, kooperasiyalaşdırma vә kombinәlәşdirmәnin yaranması

12 Xüsusi әmәk bölgüsü nәticәsindә nә baş verir?

•

bütün sadalananlar
müәssisәdә yeni istehsalların yaranması üçün potensial imkanların formalaşması
ixtisaslaşmış sahәlәr formalaşır
xalq tәsәrrüfatının iri sahәlәri formalaşır
tәmәrküzlәşdirmә, ixtisaslaşdırma, kooperasiyalaşdırma vә kombinәlәşdirmәnin yaranması

13 әmәk bölgüsünün növlәri hansılardır?

•

ictimai, şәxsi, individual
ümumi, xüsusi, vahid
ümumi, ictimai, şәxsi, individual
ümumi vә şәxsi
ictimai, şәxsi, vahid

14 Maddi istehsal sahәlәrini birbirindәn fәrqlәndirәn әsas fәrq hansıdır?
texnolojitexniki;
iqtisaditexniki;
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•

tәşkilatitexniki;
tәşkilati;
sosialiqtisadi;

15 Maddi istehsal sahәlәrinin madditexniki bazalarının keyfiyyәtcә yenidәn qurulması işinin yerinә
yetirilmәsindә xalq tәsәrrüfatının hansı sahәsi әvәzsiz rol oynayır?

•

kәn tәsәrrüfatı;
xidmәt sahәlәri;
sәnaye.
rabitә;
nәqliyyat;

16 Mövzu nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil

•

menec¬ment
marketinq
sәnayenin iqtisadiyyatı
maliyyә
әmәyin iqtisadiyyatı

17 Sahә nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil.

•

әmәyin iqtisadiyyatı
sәnayenin iqtisadiyyatı
aqrarsәnaye kompleksinin iqtisadiyyatı
tikintinin iqtisadiyyatı
nәqliyyatın iqtisadiyyatı

18 Sәnaye istehsalının iqtisadiyyatı kursunun obyekti hansıdır?

•

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

19 Sәnaye istehsalının iqtisadiyyatı kursu aşağıdakılardan hansına aiddir:

•

Makro vә mezoiqtisadiyyat
Makroiqtisadiyyat
Mezoiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat
Mikroiqtisadiyyat

20 Sәnayeyә necә tәrif vermәk olar?

•

maddi istehsalın bir sahәsidir;
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin mәcmusudur
kәnd tәsәrrüfatının bir sahәsidir
kommersiya tәşkilatıdır;
maşınqayırmanın tәrkib hissәsidir.

21 Hansı sahәnin inkişafı ictimai istehsalın kimyalaşdırılması üçün baza yaradır vә defisit materiallara
qәnaәt edilmәsinә, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradır?

•

3/105

23.12.2016

•

kimya sәnayesi
metallurgiya
elektroenergetika
cihazqayırma
maşınqayırma

22 Aşağıdakı variantlardan hansı әn sәmәrәli variantdır?

•

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

23 Elmitexniki tәrәqqinin hansı istiqamәti ictimai istehsalın maddi ünsürlәrindәn olan yalnız әmәk
predmetlәri ilә tәmasda olur?

•

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

24 Aşağıdakı variantlardan hansı әn sәmәrәli variantdır?

•

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;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 2000 mln. man;

25 Elmitexniki inqilabın üçüncü әlamәti hansıdır?

•

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.
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;
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;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;

26 Elmitexniki inqilabın dördüncü әlamәti hansıdır?

•

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;
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.
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;

27 Elmitexniki inqilabın beşinci әlamәti hansıdır?

•

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 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;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
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“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

28 İnkubasiya dövrü nәdir?

•

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

29 Elmitexniki tәrәqqi nәdir?

•

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,
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, 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;

30 İstehsalın avtomatlaşdırılması sәviyyәsini müәyyәn edәn göstәricilәr:

•

istehsalın, әmәyin vә işlәrin avtomatlaşdırılması әmsalı
istehsalın, әmәyin, idarәemәnin avtomatlaşdırılması әmsalı
әmәyin, planlaşmanın, idarәetmәnin avtomatlaşdırılması әmsalı
mәhsulun, istehsalın, idarәetmanin avtomatlaşdırılması әmsalı
mәhsulun, әmәyin, işlәrin avtomatlaşdırılması әmsalı

31 Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur?

•

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

32 Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur?

•

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

33 Elmitexniki potensial nәdir?

•

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

34 Elmitexniki inqilabın ikinci әlamәti hansıdır?
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•

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 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;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

35 Hansı ifadә düz deyil?

•

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

36 Mәhsul vahidinin istehsalına gәtirilmiş xәrclәr in illik mәblәği necә hesablanır?

•

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

37 Sәnaye müәssisәlәrindә gәtirilmiş ümumi vaxt mәsrәfi necә hesablanır?

•

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

38 Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsuldarlıq әmsalı necә hesablanır?

•

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 әmәktutumu ilә cәmi 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 fәrqi kimi;

39 Elektriklәşdirilmәnin sәviyyә göstәricilәri:

•

enerji vermә
fondla silahlanma
әmәyin elektriklә silahlandırılması
istehsalın elektriklәşdirilmәsi әmsalı
enerji tutumlu

40 Verilәnlәrdәn istifadә etmәklә istehsalın elektriklәşmә әmsalını hesablayin: işçilәrin sayı – 400 nәfәr,
elektrik mühәrriklәrinin gücü – 600 kVt/s, quraşdırılmış enerji avadanlıqlarının sayı – 800 әdәd, ümumi
avadanlıqların sayı – 1600 әdәd
3,5
6/105

23.12.2016

•

2
0,7
1,5
0,4

41 Sәnaye müәssisәlәrindә iş yerinә xidmәt әmsalı necә hesablanır?

•

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;
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;
dәzgahla fәhlәnin sayının 1:1ә nisbәtilә fәhlәlәrin sayı ilә faktiki olaraq iş yerinә xidmәt edәnlәrin sayının fәrqi
kimi;

42 Mәhsul vahidinin istehsalına gәtirilmiş xәrclәr in illik mәblәği necә hesablanır?

•

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

43 әmәyin elektrik silàhlılığı әmsalı necә hesablanır?

•

qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin fәhlәlәrin sàyına nisbәti.
fәhlәlәrin sàyının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә nisbәti;
elektrik enerjisi istehlàkının ümumi hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti
texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti;
fәhlәlәrin sàyının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә vurmaqla;

44 әmәyin mexàniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır?

•

fәhlәlәrin ümumi sayı ilә әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının cәmi kimi;
әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının fәhlәlәrin ümumi sayına vurmaqla;
әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının fәhlәlәrin ümumi sayına nisbәti kimi;
fәhlәlәrin ümumi sayından әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının çıxmaqla;
fәhlәlәrin ümumi sàyının әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayına nisbәti

45 Sәnaye müәssisәsindә ümumi istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi 4500 min kvt, texnoloji
ehtiyaclara istehlak ounmuş elektrik enerjisinin hәcmi 3600 min kvt olarsa onda müәssisәdә elektrik
enerjisinin istehlak quruluşunu hesablayın.

•

65,2%
80 %
80,5%
125 %
82,5%

46 Sәnaye müәssisәsindә il әrzindә istehlak olunan bütün enerjisinin hәcmi 8500 min kvt, il әrzindә istehlak
edilmiş elektrik enerjisinin hәcmi 6800 min kvt olarsa onda müәssisәdә istehsalın elektriklәşdirilmәsi
әmsalını hesablayın.
0,6
1,5
1700
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1,25
0,8

47 әgәr mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 60 min man., mәhsulun ümumi hәcmi 90
min man, maşınlı istehsalda mәşğul işçilәrin sayı 20 nәfәr, ümumi işşilәrin sayı 70 nәfәr, istehsalın
mexaniklәşdirmә üsulunda mәşğul 35 norma/saat, ümumi әmәk xәrci 70 norma/saat olarsa, әmәyin
mexaniklәşdirilmә sәviyyәsini hesablayın

•

0,5
0,3
1,5
0,67
3,5

48 Aşağıdakılardan hansı elmitexniki inqilabın әlamәtlәrinә aid deyil?

•

avtomatlaşdırma
elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi
elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi
elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmi tәdqiqatların әnәnәvi üsllarla yerinә yetirilmәsi

49 Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

•

avtomatlaşdırma, elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi, 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
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi, elmin yüksәk inkişafı, 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

50 Yeni texnikanın sәmәrәliliyi necә hesablanır?

•

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

51 Aşağıdakılardan hansı elmitexniki inqilabın әlamәtlәrinә aid deyil?

•

avtomatlaşdırma
elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi
elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi;
elmi tәdqiqatların әnәnәvi üsllarla yerinә yetirilmәsi

52 Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

•

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

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
elmin yüksәk inkişafı, dünyada baş verәn böhranlar, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi, yeni
texnoloqiyaların kәşf olunması, elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi

53 İstehsàlın elektriklәşdirilmәsi әmsàlı necә hesablanır?

•

il әrzindә istehlàk edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin il әrzindә istehlàk edilmiş áütün enerjinin hәcminә nisbәti
kimi;
il әrzindә istehlàk edilmiş bütün enerjinin (elektrik, istilik vә s.) hәcminin il әrzindә istehlàk edilmiş elektrik
enerjisinin hәcminә nisbәti kimi;
texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi istehlàkının ümumi hәcminә
nisbәti kimi.
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlàk edilmiş bütün enerjinin hәcminә
nisbәti kimi
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlàk edilmiş elektrik enerjisinin
hәcminә nisbәti kimi;

54 İstehsal proqramında:

•

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

55 Proqnoz nәdir?

•

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;
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 tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin 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
tәşkili mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә yetirilәn müxtәlif xarakterli әmәk vә maşın
әmәliyyatlarının mәcmusudur;
yalnız sәnaye müәssisәlәrinә aid olan idarәetmә funksiyası olmaqla, sexlәrin istehsal etmәli olduğu mәhsulların
adları vә natural göstәricilәrinin mәcmusudur;

56 Proqram nәdir?

•

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların müәyyәn olunması,
qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrini әhatә edәn
fәaliyyәt növüdür.
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur;
proqramda öz әksini tapan tәdbirlәrin rәvan, bir qaydada realizә olunması mәqsәdilә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә
tutulan konkret vә kompleks tәdbirlәr sistemidir;
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü¬әyyәn dövrlәr 'әzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur;
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan biliklәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahәlәrinin şüurlu nizamlanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәt növüdür;

57 Plan nәdir?
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•

perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji mәqsәdlәrә
nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvür,
mülahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur.
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir;
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlüklәnin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasında stabil iqtisadi
göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt qaydaları vә
normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur;
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövrlәrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur;

58 İdarәetmәnin metodları hansılardır?

•

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

59 Sәnayedә idarәetmә nәdir?

•

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
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

60 Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün istifadә
olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

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

61 Elmitexniki tәrәqqinin planlaşdırılmasında planlaşdırmanın hansı metodu geniş tәtbiq olunur?

•

şәbәkә metodu
balans metodu
proqram mәqsәdli metod
normativ metod
qrafik metodu

62 Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

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

63 Sәnaye müәssisәdә idarәetmә prosesinin mәr¬hәlә¬lәr¬i hansıdır?

•

tәşkl etmә, stimullaşdırma, nәzarәt.
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә;
plan¬laşdırma, planların reallaş¬dı¬rıl¬ma¬sı vә nәza¬rәt;
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•

tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә;
plan¬laşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә

64 Aşağıdakılardan hansı menecmentin prinsiplәrinә aiddir?

•

idarәçilikdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi;
idarәçilikdә hüquq prinsipi;
idarәçilikdә ahәngdarlıq prinsipi;
idarәçilikdә birqәrarlıq prinsipi;
idarәçilikdә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi.

65 Aşağıdakılardan hansı menecmentin prinsiplәrinә aiddir?

•

düzxәtlilik prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
paralellik prinsipi.
avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi;
idarәçilikdә mәrkәzlәşdirmә vә qeyri mәrkәzlәşdirmә formalarının optimal uzlaşdırılması prinsipi;

66 İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

lisenziyalaşdırma.
matris sxemi;
Tәşәbbüskarlıq;
koordinasiya;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;

67 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsindә idarәetmә funksiyalarına aid deyil?

•

әmәyin stimullaşdırılması
planlaşdırma
tәşkiletmә
operativ tәnzimlәmә
uçot vә nәzarәt

68 Sәnaye müәssisәsindә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

•

icarәnin demokratiklәşdirilmәsi, planlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә; uçot vә
nәzarәt
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә; uçot vә nәzarәt
mәrkәzlәşmә vә qeyrimәrkәzlәşmә formalarının optimal uzlaşdırılması
) hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması, operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә, stimullaşdırma
bazarda tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi, bazarın seqmentlәşdirnilmәsi, inzibati vә iqtisadi metodların tәtbiqi

69 Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün istifadә
olunan kәmiyyәt göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

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

70 İdarәetmә sistemi nәdir?

•

müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir;
idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәcmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur;
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idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.

71 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil?

•

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

72 Sәnaye müәssisәlәrindә elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların işlәnib hazırlanmasında hansı
metodlardan istifadә olunur?

•

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

73 әmtәәlik mәhsula daxil edilmir:

•

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

74 Planlaşıdrmanın üsulları hansılardır?

•

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

75 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin inzibati metodun tәsir vasitәlәrinә aid edilmir?

•

әxlaq normaları;
mütlәq sәmәrәlilik göstәrişlәri;
qәrar.
normativlәr;
qay¬da;

76 Bunlardan hansı idarәetmәnin iqtisadi metodunun mexanizminә aid olunmur?

•

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

77 Sәnaye müәssisәlәrindә idarәetmәnin hansı prinsipinin mahiyyәtindә sәlahiyyәtlәrin bölgüsü dayanır?

•

idarәçilikdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi;
idarәetmәnin demokratiklәşdirilmәsi prinsipi;
idarәçilikdә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi.
idarәçilikdә ahәngdarlıq prinsipi;
idarәçilikdә mәrkәzlәşdirmә vә qeyri mәrkәzlәşdirmә formalarının optimal uzlaşdırılması prinsipi;
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78 Sәnaye müәssisәlәrdә istehsal proqramının әsaslandırılmasında әsasәn aşağıdakı göstәricilәrin hansından
istifadә olunur?

•

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

79 İstehsal proqramının dәyәr göstәricisi hansıdır?

•

mәhsulun maya dәyәri.
әmtәәlik mәhsul;
1 manatlıq әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc;
әsas istehsal fondlarının tәrkibi
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri

80 Biznesplan nәdir?

•

müәssisәlәrә öz fәlaiyyәtindә nәzәrә almalı olduqları mәsәlәlәr haqqında dövlәt tәrәfindәn verilәn sәnәddir
direktiv plandır
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
konsaltinq firmaları tәrәfindәn bütün sәnaye müәssisәlәrinә sifarişsiz vә ödәnişsiz olaraq tәrtib olunub verilәn
sәnәdlәr toplusudur

81 Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin inkişaf planının әsas bölmәsi olan İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin
artırılması planınında nәzәrә alınmır?

•

әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;
ayrıayrı mәhsulların istehsalı üzrә tapşırıqlar;
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;
investisiya qoyuluşlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;
kadrlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;

82 Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin maliyyә planında nәzәrә alınmır?

•

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

83 Sәnaye müәssisәlәrindә menecmentin hansı prinsipinә görә idarәçilik ierarxiyasında bütün bölmә vә
fiziki şәxslәr öz hüquq hәdlәrini aşmadan onlara tapşırılmış vәzifәlәrini yerinә yetirmәk işindә tam
mәsuliyyәt daşımalıdırlar?

•

idarәçilikdә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi.
idarәçilikdә ahәngdarlıq prinsipi;
idarәetmәnin demokratiklәşdirilmәsi prinsipi;
idarәçilikdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi;
idarәçilikdә mәrkәzlәşdirmә vә qeyri mәrkәzlәşdirmә formalarının optimal uzlaşdırılması prinsipi;

84 Bunlardan hansı sәnaye müәssisәnin idarәetmә mexanizminә aid olunmur?
idarәetmәnin funksional qurluşu;
idarәetmә prinsiplәri vә funksiyaları;
mәlumatlar vә onların işlәnmә üsulları.
iqtisadi vә hüquqi qanunlar vә mәhdudiyyәtlәr;

•

13/105

23.12.2016

•

istehsal fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması;

85 Fondverimi göstәricisinin sәviyyәsinin artırılması tapşırıqları müәssisәnin inkişaf planının hansı
bölmәsinә aiddir

•

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

86 İstehsal proqramması hansı amillәrlә әsaslandırılır?

•

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

87 İdarәetmә metodu dedikdә nә başa düşülür?

•

idarәetmә vәzifәlәrini yerinә ye¬tir¬mәk üsul¬ları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür.
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa düşülür
idarәetmә funksiyasını reallaşdırmaq üçün tәtbiq edilәn üsul, fәnd vә fәndlәr sistemi başa düşülür;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa düşülür;

88 Menecment nәdir?

•

menecment komplekslәrin iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
menecment ölkә iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
menecment idarәetmә anlayışından geniş mәnada işlәnilir vә milli iqtisadiyyatın idarә edilmәsi prosesini әhatә
edir;
menecment texnikanın idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
menecment iqtisadiyyatın idarә edilmәsinin bir hissәsi olmaqla, yalnız müәssisә miqyasındakı hadisә vә proseslәri
әhatә edir;

89 Aşağıdakılardan hansı indikativ planlaşdırmanın funksiyalarına aid deyil?

•

operativ;
mәlumatverici;
tәshihedici;
tәnzimlәyici;
strateji;

90 Indikativ planlaşdırmanın hansı funksiyası istehsalın iqtisadi cәhәtini qiymәtlәndirmәk, tәhlil etmәk,
ümumilәşdirmәk üçün meyar vә göstәricilәr sisteminin işlәnib hazırlanması işini icra edir?

•

mәlumatverici;
tәshihedici;
strateji;
operativ;
tәnzimlәyici;

91 Indikativ planlaşdırmanın hansı funksiyası sosialiqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasından ibarәtdir?

•

mәlumatverici;
strateji;
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operativ;
tәnzimlәyici;
tәshihedici;

92 Sosialiqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasında istifadә olunan әn әhәmiyyәtli metod hansıdır?

•

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

93 Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planda:

•

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini
özündә әks etdirir.
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fondunun hәcmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, kadrların
hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır;
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur;
planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәhsulların maya dәyәri üzrә tapşırıqlar öz
әksini tapır;

94 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin әsas funksiyası olan planlaşdırmanın әhatә etdiyi mәrhәlәlәrә aid
deyil?

•

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

95 İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

idarәetmә vәzifәlәrini yerinә ye¬tir¬mәk üsul¬ları 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;

96 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?

•

strateji;
tәshihedici;
tәnzimlәyici;
operativ;
mәlumatverici;

97 Sәnayenin planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur?

•

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

98 Sәnayenin planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur?
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•

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

99 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

•

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

100 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 mütәxәssislәrin seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi, onların әmәyinin tәşkili, әmәyin iyerarxiyası vә
funksional bölgüsünün formalaşması, idarәetmә orqanları aparatının quruluşunun müәyyәnlәşdirilmәsi 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
tәşkili mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә yetirilәn müxtәlif xarakterli әmәk vә maşın
әmәliyyatlarının kompleksi kimi başa düşülür;
müәssisәnin qarşısında qoyulmuş sosialiqtisadi mәqsәdlәrә nail ol¬ma¬nın 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 la¬yi¬hәlәrin hazırlanması, müәssisәlәrin yaradılması proseslәrinin mәcmusu başa düşülür;

101 Sәnayenin istehsal proqramının göstәricilәr sisteminә nәlәr aiddir?

•

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

102 Sadalananlardan hansı sahә әlamәtlәrinә aid deyil?

•

kadrların özünәmәxsus tәrkibi
emal olunmuş xammal mәnbәyinin müәyyәn yekcinsliyi
sahәdә istehsal olunmuş mәhsulun istehlak vә ya iqtisadi tәyinatının olması
müәyyәn miqdarda müstәqil birtipli müәssisәlәrin olması
madditexniki bazanın müxtәlifliyi

103 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

proses kapitaltutumluğu, material tutumluğu, uzunmüddәtliyi ilә fәrqlәnir, mәhsul individual xarakter daşıyır
başqa istehsal sahәlәri ilә müqayisәdә daha aşağı әmәk mәhsuldarlığının olması
әmәk bölgüsünün tәsiri ilә onun sahә quruluşunun dәyişmәsindәki dinamizmin olmaması
onun elmitexniki tәrәqqi әsasında öz istehsal hәcmini başqa maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra
bilmәsi
adәtәn istehsal mövsümi xarakter daşıyır vә kәnd tәsәrrüfatından çox asılıdır

104 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

proses kapitaltutumluğu, material tutumluğu, uzunmüddәtliyi ilә fәrqlәnir, mәhsul individual xarakter daşıyır
başqa istehsal sahәlәri ilә müqayisәdә daha aşağı әmәk mәhsuldarlığının olması
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•

әmәk bölgüsünün tәsiri ilә onun sahә quruluşunun dәyişmәsindәki dinamizm
onun elmitexniki tәrәqqi әsasında öz istehsal hәcmini başqa maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra
bilmәmәsi
adәtәn istehsal mövsümi xarakter daşıyır vә kәnd tәsәrrüfatından çox asılıdır

105 Sadalananlardan hansı sahә әlamәtlәrinә aid deyil?

•

kadrların müxtәlifliyi
emal olunmuş xammal mәnbәyinin müәyyәn yekcinsliyi
sahәdә istehsal olunmuş mәhsulun istehlak vә ya iqtisadi tәyinatının olması
müәyyәn miqdarda müstәqil birtipli müәssisәlәrin olması
bu sahә üçün spesifik, vahid olan madditexniki baza

106 Sadalananlardan hansı sahә әlamәtlәrinә aid deyil?

•

kadrların özünәmәxsus tәrkibi
emal olunmuş xammal mәnbәyinin müxtәlifliyi
sahәdә istehsal olunmuş mәhsulun istehlak vә ya iqtisadi tәyinatının olması
müәyyәn miqdarda müstәqil birtipli müәssisәlәrin olması
bu sahә üçün spesifik, vahid olan madditexniki baza

107 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına aid deyil

•

şәrikli vә payçı müәssisәlәr;
sәhmdar cәmiyyәt;
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә;
fәrdi müәssislәr;
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri;

108 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına aid deyil

•

şәrikli vә payçı müәssisәlәr;
şәrikli müәssisәlәr;
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә;
kiçik, orta vә iri müәssislәr;
sәhmdar cәmiyyәt;

109 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına nәlәr daxildir?

•

dövlәt müәssisәsi vә xarici müәssisә
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә vә sәhmdar cәmiyyәt
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri
kiçik, orta vә iri müәssislәr
özәl müәssisә vә müştәrәk müәssisә

110 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı düz deyil?

•

sәnayenin inkişaf etdirilmәsi ölkәnin müdafiә qabliyyәtinin artırılmasına şәrait yaradır.
sәnayenin inkişafı cәmiyyәtin sosial strukturunun tәkmillәşdirilmәsindә mühüm әhәmiyyәt kәsb edir;
sәnaye qәdәr ettni sürәtlәndirmәk işini hәyata keçirә bilәn başqa maddi istehsal yoxdur;
Maddi istehsal sahәlәrinin madditexniki bazalarının keyfiyyәtcә yenidәn qurulması işinin yerinә yetirilmәsindә
sәnaye әvәzsiz rol oynayır;
sәnayenin inkişafı qeyrimaddi istehsal sahәlәrinin inkişafına tәsir etmir;

111 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını emal edәn sәnaye sahәlәrinә hansılar aiddir?

•

neft emalı vә kimiya sәnayesi sahәlәri
yeyinti vә yüngül sәnaye sahәlәri
yeyinti vә maşınqayırma sәnayesi sahәlәri
elektroenergetika vә neftkimiya saşәlәri
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maşınqayırma vә tikinti materilalları istehsalı sahәlәri

112 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansı aid deyil?

•

kimiya sәnayesi
neftkimiya sәnayesi
yeyinti sәnayesi
elektroenergetika sahәsi
maşınqayırma sahәsi

113 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansılar aiddir?

•

tikinti vә nәqliyyat sahәlәri
kәnd tәsәrrüfatı
maşınqayırma vә yeyinti sәnayesi sahәlәri
yüngül vә yeyinti sәnayesi sahәlәri
maşınqayırma vә kimiya sәnayesi sahәlәri

114 Sәnaye istehsalına xas olmayan xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu sahәdә yeni texnika vә texnologiyanın tәtbiqi hesabına tikintiquraşdırma işlәrinin hәcminin artırılması,
ölkәdә rabitәnin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi imkanlarının mövcud olması
onun elmitexniki tәrәqqi әsasında öz istehsal hәcmini digәr maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra
bilmәsi
onun xidmәt sferasına aid olması
bu sahәdә әsas istehsal vasitәsi torpaqdır
onun torpağın mәhsuldarlığının artırılması, irriqasiya sistemlәrinin tәtbiqi hesabına öz istehsal hәcmini digәr
maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra bilmәsi

115 Sәnaye istehsalının iqtisadiyyatı kursunun predmeti hansıdır?

•

mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki
tәzahür formalarının, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqların, tәlәb vә tәklifin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrin
öyrәnilmәsidir.
müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin araşdırılmasıdır;
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;
sәnayedә iqtisadi qanunların fәaliyyәti vә tәzahür formalarını, bazarın tәlәbatlarını ödәmәk mәqsәdilә optimal
xәrclә yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrini tәmin edәn amillәri, sahә iqtisadiyyatının tәnzimlәmә qayda vә vasitәlәrini,
sahәnin sәmәrәlilik göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq üçün onun idarә edilmәsinin metod vә üsullarını öyrәnmәkdir;

116 Hansı ölkәni dünyanın emalatxanası adlandırılır?

•

Rusiya
ABŞ
Fransa
Almaniya
Böyük Britaniya

117 Sәnaye ilk dәfә harada yaranıb?

•

iri maşınlı sәnayenin inkişafı ilә
kәndlinin natural ev tәsәrrüfatı çәrçivәsindә
sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması prosesindә
ilk manufakturaların yaranması ilә
sadә kapitalist әmәk kooperasiyası zamanı

118 Sәnaye ictimai istehsalın müstәqil sahәsinә nә zaman çevrildi?
iri maşınlı sәnayenin inkişafı ilә
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•

sadә kapitalist әmәk kooperasiyası zamanı
ilk manufakturaların yaranması ilә
kәndlinin natural ev tәsәrrüfatı çәrçivәsindә
sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması prosesindә

119 Manufakturadan iri maşınlı sәnayeyә keçid nә zaman baş vermişdi?

•

17ci әsrin sonu 18ci әsrin әvvәli
16cı әsrin ortalarında
18ci әsrin ortalarında
18ci әsrin sonlarında 19cu әsrin әvvәllәrindә
20ci әsrin әvvәlәrindә

120 Kapitalist sәnayesinin inkişaf mәrhәlәlәrinin düzgün ardıcıllığını göstәrin

•

iri maşınlı sәnayesi; sadә kapitalist kooperasiyası; manufaktura
manufaktura; sadә kapitalist kooperasiyası; iri maşınlı sәnayesi
sadә kapitalist kooperasiyası; manufaktura; iri maşın sәnayesi
sadә kapitalist kooperasiyası; iri maşın sәnayesi; manufaktura
manufaktura; iri maşınlı sәnayesi; sadә kapitalist kooperasiyası

121 Ilk dәfә istehsal tәdqiqatları nә zaman fәal hәyata keçirilmәyә başlanıldı?

•

20ci әsrdә
18ci әsrdә
17ci әsrdә
16cı әsrdә
19cu әsrdә

122 Maddi istehsalın әn böyük vә çoxşaxәli sahәsi:

•

kәnd tәsәrrüfatı
tikinti
maşınqayırma
xidmәt sferası
sәnaye

123 Manufaktura nә zaman yaranmışdır?

•

18ci әsrin ortalarında
17ci әsrin sonlarında
19cu әsrin әvvәlindә
16cı әsrin ortalarında
18ci әsrin sonlarında

124 Xammalı maşın üsulu ilә emal edәn sәnaye müәssisәsi, iri maşınlı istehsal forması:

•

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi
ixtisaslaşma
sadә kapitalist kooperasiyası
manufaktura
iri maşınlı sәnaye

125 Kapitalist istehsalının әl sәnәtkarlıq texnikasına әsaslanan ikinci inkişaf mәrhәlәsi:
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi
iri maşınlı sәnaye
ixtisaslaşma
sadә kapitalist kooperasiyası

•
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•

manufaktura

126 Kapitalist istehsalının әl әmәyinә әsaslanan ilkin inkişaf mәrhәlәsi:

•

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi
ixtisaslaşma
sadә kapitalist kooperasiyası
manufaktura
iri maşınlı sәnaye

127 Sәnaye inqilabı nәticәsindә nә baş verdi?

•

manufakturanın yaranması
sadә istehsal kooperasiyası yarandı
ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşmaya keçid
manufakturadan iri maşınlı sәnayeyә keçid
sadә әmәk kooperasiyasından manufakturaya keçid

128 әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

•

xammal
torpaq
әmәk (iş qüvvәsi)
kapital
sahibkarlıq qabiliyyәti

129 Sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

•

ümumi milli mәhsul.
sәmәrә;
milli gәlir
sәmәrәnin onun әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәrә nisbәti;
istehsala sәrf olunan mәsrәflәr;

130 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri sәmәrәlilik göstәricisinә xasdır?

•

ölçüyә gәlmәyәn göstәricidir.
mütlәq göstәricidir.
nisbi göstәricidir
hәcm göstәricisidir
xәrc göstәricisidir

131 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri sәmәrә göstәricisinә xasdır?

•

xәrc göstәricisidir
nisbi göstәricidir.
mütlәq göstәricidir.
müqayisәli göstәricidir.
faiz göstәricisidir.

132 İqtisadi sәmәrә nәdir?

•

ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәtindәn alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә;
ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәtә cәlb edilәn resursların dәyәr ifadәsindә cәmi;
ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә
әsas fәaliyyәtilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәrin cәmi;
ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәtindәn әldә edilәn nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә;
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ölkә iqtisadiyyatının hәr bir sahәsindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә il әrzindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrin
sayı.

133 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aid deyil?

•

kapitalin gәlirliliyi
mәnfәәt
gәlir
fondverimi
material tutumu

134 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aiddir?

•

kapitalin gәlirliliyi
mәnfәәt
gәlir
fondverimi
material tutumu

135 Sәnaye müәssisәlәrindә bir il әrzindә әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi 20 min manat vә mәhsulun maya
dәyәri isә 72 min manat olarsa onda gәtirilmiş xәrclәri hesablayın

•

31,52
52
75,2
92
3,6

136 әsaslı vәsait qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti necә hesablanılır?

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә onun gәtirdiyi sәmәrәnin hasili kimi
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә onun gәtirdiyi sәmәrәnin cәmi kimi
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminin onun gәtirdiyi sәmәrәyә nisbәti kimi
әsaslı vәsait qoyuluşunun gәtirdiyi sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәti kimi
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә onun gәtirdiyi sәmәrәnin fәrqi kimi

137 Sәnaye vә onun ayrıayrı sahәlәri üzrә әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi (mütlәq) sәmәrәliliyi necә
hesablanır?

•

sәnaye vә onların ayrıayrı sahәlәri üzrә xalis mәhsul artımının bu artıma sәbәb olan әsaslı vәsait qoyuluşunun
hәcminә nisbәti kimi
sәnaye vә onların ayrıayrı sahәlәri üzrә xalis mәhsul artımı ilә bu artıma sәbәb olan әsaslı vәsait qoyuluşunun
hәcminin hasili kimi
sәnaye vә onların ayrıayrı sahәlәri üzrә xalis mәhsul artımı ilә bu artıma sәbәb olan әsaslı vәsait qoyuluşunun
hәcminin fәrqi kimi
sәnaye vә onların ayrıayrı sahәlәri üzrә xalis mәhsul artımı ilә bu artıma sәbәb olan әsaslı vәsait qoyuluşunun
hәcminin cәmi kimi
sәnaye vә onların ayrıayrı sahәlәri üzrә әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminin sәnaye vә onların ayrıayrı sahәlәri
üzrә xalis mәhsul artımına nisbәti kimi

138 Bütünlükdә iqtisadiyyat vә onun sahәlәri üzrә әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi (mütlәq) sәmәrәliliyi
necә hesablanır?

•

maddi istehsal sferasına qoyulmuş әsaslı vәsaitin hәcminin bütünlükdә iqtisadiyyat vә onun sahәlәri üzrә
müqayisәli qiymәtlә illik milli gәlir (xalis mәhsul) artımına nisbәti kimi
bütünlükdә iqtisadiyyat vә onun sahәlәri üzrә müqayisәli qiymәtlә illik milli gәlir (xalis mәhsul) artımı ilә bu
artıma sәbәb olan maddi istehsal sferasına qoyulmuş әsaslı vәsaitin hәcminin fәrqi kimi
bütünlükdә iqtisadiyyat vә onun sahәlәri üzrә müqayisәli qiymәtlә illik milli gәlir (xalis mәhsul) artımının bu
artıma sәbәb olan maddi istehsal sferasına qoyulmuş әsaslı vәsaitin hәcminә nisbәti kimi
bütünlükdә iqtisadiyyat vә onun sahәlәri üzrә müqayisәli qiymәtlә illik milli gәlir (xalis mәhsul) artımı ilә bu
artıma sәbәb olan maddi istehsal sferasına qoyulmuş әsaslı vәsaitin hәcminin cәmi kimi
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bütünlükdә iqtisadiyyat vә onun sahәlәri üzrә müqayisәli qiymәtlә illik milli gәlir (xalis mәhsul) artımı ilә bu
artıma sәbәb olan maddi istehsal sferasına qoyulmuş әsaslı vәsaitin hәcminin hasili kimi

139 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İctimai istehsalın sәmәrәlilik meyarı vә ümumilәşdirirci (meyar) göstәricisi arasında heç bir әlaqә vә bağlılıq
yoxdur
Sәmәrәlilik göstәricisi  sәmәrә ilә xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti, ictimai istehsalın sәmәrәliliyinin keyfiyyәt
sәciyyәsidir
Hәr hansı bir sosialiqtisadi prosesin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtlәrini özündә tam vә dәqiqliklә әks etdirәn meyar
vә göstәricilәr olmadan hәmin prosesin qiymәtlәndirilmәsi vә idarә edilmәsi mümkün deyildir
İctimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyini düzgün qiymәtlәndirmәk üçün onun meyarı vә göstәricilәri elminәzәri vә
metodoloji cәhәtdәn dәqiq әsaslandırılmalıdır
Sәmәrә özözlüyündә ictimai istehsalın sәmәrәliliyi haqqında tәsәvvür yarada bilmir, çünki mütlәq rәqәmdir, onu
yaradan xәrclәrlә әlaqәsizdir

140 Xәrclәrin nisbi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

•

variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqli әsaslı vәsait qoyuluşlarına nisbәti kimi
variantlar üzrә әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqli cari xәrclәrә nisbәti kimi
әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәti
mәnfәәtin maya dәyәri ilә nisbәti kimi
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi

141 Xәrclәrin ümumi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

•

variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqli әsaslı vәsait qoyuluşlarına nisbәti kimi
variantlar üzrә әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqli cari xәrclәrә nisbәti kimi
әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәti kimi
mәnfәәtin maya dәyәri ilә nisbәti kimi
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi

142 әsaslı vәsait qoyuluşunun iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsindә sәmәrәlilik göstәricisi kimi nә
qәbul olunur?

•

mәnfәәt
әsaslı vәsait qoyuluşunun gәlirә nisbәti
maya dәyәri
gәlir
gәlirin әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti

143 Mütlәq sәmәrәlilik nәdir?

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәnin mәblәğinә nisbәtidir.
әldә olunmuş sәmәәrnin keyiyyәtini xarakterizә edir
әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğidir
әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarıdır.
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәtidir.

144 Nisbi (müqaisәli) sәmәrәlilik nәdir?

•

әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәtidir.
variantlar üzrә işçilәrin sayının fәrqinin bir variandakı işçilәrin sayına nisbәtidir
variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin әsaslı vәsait qoyuluşlarının mәblәğinә nisbәtidir
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәtidir
istehsaldaxili ehtiyatların hәcminin variantlar üzrә paylanması göstәricisidir

145 Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn
göstәricilәrdir?

•

әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı.
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•

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

146 Materialtutumu göstәricisi aşağıdakı resurslardan hansılarının istifadәsinin sәmәrәliliyini xarakterizә
edir

•

әmәk resurslarının;
maliyyә resurslarının;
xammal vә material resurslarının.
informasiya resurslarının;
әsas vә tәdavül fondlarının.

147 Fondverimi göstәricisi istehsalın tәşkili ünsürlәrinin hansından istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә
edir?

•

istehsal dövriyyә fondlarının
müәssisәnin tәdavül fondlarının
müәssisәnin ehtiyat fondlarının
istehsal әsas fondlarının
müәssisәnin pul fondlarının

148 ÜMMin hesablanmasında aşağıdakı göstәricilәrin hansından istifadә olunmur?

•

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

149 әsaslı vәsait qoyuluşu sәmәrәliliyinin hesablanmasının nümunәvi metodikasına әsasәn normativ
sәmәrәlilik әmsalı neçә qәbul olunub?

•

0,14;
0,15;
0,11;
0,16;
0,12;

150 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı düz deyil?

•

sәnayenin inkişaf etdirilmәsi ölkәnin müdafiә qabliyyәtinin artırılmasına şәrait yaradır
Maddi istehsal sahәlәrinin madditexniki bazalarının keyfiyyәtcә yenidәn qurulması işinin yerinә yetirilmәsindә
sәnaye әvәzsiz rol oynayır
sәnaye qәdәr ettni sürәtlәndirmәk işini hәyata keçirә bilәn başqa maddi istehsal yoxdur
sәnayenin inkişafı cәmiyyәtin sosial strukturunun tәkmillәşdirilmәsindә mühüm әhәmiyyәt kәsb edir
sәnayenin inkişafı qeyrimaddi istehsal sahәlәrinin inkişafına tәsir etmir

151 Maddi istehsal sahәlәrini birbirindәn fәrqlәndirәn әsas fәrq hansıdır?

•

texnolojitexniki
tәşkilati
tәşkilatitexniki
iqtisaditexniki
sosialiqtisadi

152 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aid deyil?
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•

material tutumu
gәlir
fondverimi
rentabellik
әmәk tutumu

153 әsaslı vәsait qoyuluşunun iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsindә sәmәrә kimi nә qәbul olunur?

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun gәlirә nisbәti
maya dәyәri
mәnfәәt
gәlir
gәlirin әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti

154 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aid deyil?

•

milli gәlir
material tutumu
istehsalın rentabelliyi
mәnfәәt
ictimai әmәk mәhsuldarlığı

155 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aiddir?

•

milli gәlir
ictimai әmәk mәhsuldarlığı
material tutumu
istehsalın rentabelliyi
mәnfәәt

156 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aid deyil?

•

milli gәlir
fondverimi
mәhsulun rentabelliyi
mәnfәәt
ictimai әmәk mәhsuldarlığı

157 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aiddir?

•

ictimai әmәk mәhsuldarlığı
fondverimi
mәhsulun rentabelliyi
mәnfәәt
milli gәlir

158 Aşağıdakılardan hansı istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amili hesab olunur?

•

istehsal prosesindәki fasilәlәr;
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması;
istehsalın ixtisaslaşması
istehsal prosesinin başlanması
istehsal sahәlәrinin artıqlığı

159 . Gәtirilmiş xәrclәr göstәricisi necә müәyyәn edilir? (ә әsaslı vәsait qoyuluşu, C mәhsulun maya
dәyәri, T әsaslı vәsait qoyuluşunun geri qaytarılmasının normativ müddәti, En – normativ sәmәrәlilik
әmsalı).
Ә +T + C → min
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•

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

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

•

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

161 Gәtirilmiş xәrclәrә görә aşağıdakılardan hansı әn sәmәrәli variant hesab olunur?

•

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

162 Gәtirilmiş xәrclәrә görә aşağıdakılardan hansı әn sәmәrәsiz variant hesab olunur?

•

әsaslı vәsait qoyuluşu 25 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 63 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 90 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 75 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 85 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 66 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 35 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 69 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 20 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 70 mln. man;

163 әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

•

sahibkarlıq qabiliyyәti
kapital
torpaq
әmәk (iş qüvvәsi)
xammal

164 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aiddir?

•

rentabellik
gәlir
әmәk tutumu
fondverimi
material tutumu

165 En= 0.2 olarsa, gәtirilmiş xәrclәr üzrә mәblәğ daha әlverişli hesab oluna bilәr, әgәr: I variant – kapital
qoyuluşu (K1)=8 min man., maya dәyәri (C1)=10 min man, II variant K2=9 min man., C2=12 min man, III
variant  K3=11 min man., C3=9 min man

•

sadalananlardan heç biri
birinci
ikinci
üçüncü
bütün sadalananlar

166 Texnoloji prosesinin tәtbiqindә 2 variant müqayisә olunur. I variant üzrә: kapital qoyuluşu K1=11 min
man. vә maya dәyәri C1=11,5 min man., II variant üzrә: K2=14 min man. vә C2=10,5 min man. En=0,2
olarsa, әlavә kapital qoyuluşunun özünü ödәmә müddәtini hesablayın
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•

5 il
2 il
3 il
0,33 il
7 il

167 Gәtirilmiş xәrclәr üzrә mәblәğ hansı variantda daha üstün olar. әgәr, I variant üzrә kapital qoyuluşu
K1=5 min man. vә maya dәyәri C1=2 min man., II variant üzrә:K2=6 min man. vә C2=4 min man., III
variant üzrә: K3=8 min man. vә C3=5 min man. En=0,2

•

sadalananlardan heç biri
birinci
ikinci
üçüncü
bütün sadalananlar

168 Texnoloji prosesinin tәtbiqindә 2 variant müqayisә olunur. I variant üzrә: kapital qoyuluşu K1=10 min
man. vә maya dәyәri C1=3 min man., II variant üzrә: K2=6 min man. vә C2=5 min man. En=0,2 olarsa,
әlavә kapital qoyuluşunun özünü ödәmә müddәtini hesablayın

•

2 il
1 il
0,5 il
7 il
5 il

169 Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

•

iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır.
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә 
ayrılmasıdır;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir;

170 Sәnaye müәssisәlәrinin әrazi üzrә yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı nәzәrә alınır?

•

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

171 Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir edir?

•

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

172 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir?

•

elektiriklәşdirmәnin inkişafı;
kimyalaşdırmanın inkişafı;
kooperasiyalaşma;
özәllәşdirmә prosesinin sürәti;
avtomatlaşdırmanın inkişafı;
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173 Sәnaye müәssisәlәrinin әrazi üzrә yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amillәrdәn hansı nәzәrә alınmır?

•

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

174 Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir edir?

•

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

175 Aşağıdakıların hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir edәn tәbii amillәrә aid deyil?

•

tәbii su yolunun mövcudluğu;
faydalı qazıntının istifadә olunması mümkünlüyü;
su enerjisinin istifadә olunması mümkünlüyü;
iqlim şәraiti;
әhalinin yaş strukturu;

176 Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir?

•

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

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

•

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

178 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir?

•

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

179 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının әrazi üzrә tәşkilinә tәsir etmir?

•

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

180 Sәnaye әmәk bölgüsünün hansı növündә formalaşır?
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•

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

181 әmәk bölgüsünün hansı növündә xalq tәsәrrüfatının iri sahәlәri formalaşır?

•

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

182 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil deyil?

•

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

183 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil deyil?

•

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

184 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;

185 Hansı tәsnifat әlamәtinә görә sәnaye müәssisәlәri hasilat vә emal sәnayesi qruplarına bölünür?

•

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

186 Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

•

ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
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.
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir;
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir;

187 Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir;
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•

iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır.
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә 
ayrılmasıdır;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;

188 İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

•

fәrdi, texniki, texnoloji;
mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış;
fiziki, mexaniki, texnoloji.
fәrdi, seriyalı, kütlәvi;
ümumi, xüsusi, fәrdi;

189 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

190 Sәnaye sahәlәri mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә necә tәsniflәşdirilir?

•

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

191 Aşağıdakılardan hansı hasiledici sәnaye sahәsinә aid deyil?

•

kimiyәvi xammal hasilatı
neft hasilatı;
apatit hasilatı;
ağac mәmulatları istehsalı;
tikinti materialları istehsalı;

192 Sәnaye sahәlәri әmәk predmetinә tәsiretmә xarakteriәn görә necә tәsniflәşdirilir?

•

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

193 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı
larında qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün hansı vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulmur?

•

әhalinin kommunal xidmәtlәrlә tәminatını yaxşılaşdırmaq.
müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq;
yerli resurslardan istifadәnin sәmәrәsini artırmaq;
regionların inkişafı üçün zәruri infrastrukturun yaradılmasını vә inkişafını tәmin etmәk;
әhalinin say artımına nail olmaq;
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194 Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illәrdә sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı
çәrçivәsindә sәnaye sektorunda әsas mәqsәdә nail olmaq üçün aşağıdakı tәdbirlәrin hansının hәyata
keçirilmәsi nәzәrdә tutulmur?

•

özәllәşdirmәdәn sonra müәssisәlәrin fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi;
sәnayenin qeyrineft sektorunun inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
rәqabәtәdavamlı sәnaye mәhsullarının istehsalının dәstәklәnmәsi vә ixracyönümlü istehsal sahәlәrinin
yaradılmasının tәşviqi;
dövlәt mülkiyyәtindә olan vә ya sәhmlәrinin nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan sәnaye müәssisәlәrinin
sağlamlaşdırılması vә özәllәşdirilmәsi;
dövlәt mülkiyyәtindә olan sәnaye müәssisәlәrinin sayının artırılması;

195 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illәrdә sosialiqtisadi
inkişafı Dövlәt Proqramı nın әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

iqtisadiyyatın inkişafına investisiyaların cәlb olunması işinin davam etdirilmәsi; ixracyönümlü mәhsul
istehsalının stimullaşdırılması;
ölkәnin tәbii vә әmәk potensialından sәmәrәli istifadә etmәklә qeyrineft sektorunun sürәtli inkişafının tәmin
edilmәsi;
iqtisadiyyatın diversifikasiyası;
infrastruktur tәminatının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә tәdbirlәrin davam etdirilmәsi;
sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması ilә bağlı mәqsәdyönlü tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә sahibkarlığın
inkişafının daha da sürәtlәndirilmәsi;

196 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illәrdә sosialiqtisadi
inkişafı Dövlәt Proqramı nın әsas mәqsәdinә aid deyil?

•

ölkә sәnayesinin sahә quruluşunda birtәrәfliyә nail olmaq;
ölkәdә qeyrineft sektorunun inkişafının sürәtlәndirilmәsi
iqtisadiyyatın diversifikasiyası;
tarazlı regional vә davamlı sosialiqtisadi inkişafa nail olmaq;
әhalinin hәyat sәviyyәsinin daha da yaxşılaşdırılması;

197 Sәnaye istehsalının ölkә әrazisi üzrә düzgün yerlәşdirmәsi aşağıdakılardan hansına tәsir göstәrmir?

•

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

198 Sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin hansı prinsipinә riayәt olunması müәssisәlәrin ixtisaslaşma
sәviyyәsini vә onların optimal ölmüsünü müәyyәn edir?

•

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

199 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?

•

iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı.
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
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200 Aşağıdakı hansı amil sәnayenin sahә quruluşuna tәsir göstәrir?

•

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

201 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?

•

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

202 Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilmir

•

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

203 Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir?

•

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;

204 Aşağıdakı hansı göstәricilәrdәn sәnayenin sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün istifadә edirlәr?

•

ölkә sәnayesinin rentabellik göstәricisindәn
sәnaye sahәlәrindәki fondverimi göstәricisindәn
sәnaye sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәkmәhsuldarlığı göstәricisindәn;
sәnaye sahәlәrinin rәqabәt qaliliyyәtlilik göstәricisindәn;
ölkә sәnayesinin komplekslik sәviyyәsi vә ya sәnaye sahәlәrinin sayı göstәricisindәn.

205 Sәnayenin sahә quruluşu nәdir?

•

sәnayeyә daxil olan sahәlәrin ardıcıllığıdır.
sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәtidir.
sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrinin hәcmini әks etdirәn kәmiyyәtdir.
sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı kooperasiya әlaqәlәrini әks etdirәn göstәricidir.
sәnayenin digәr sahәlәrlә әlaqәlәrinin әks etdirәn göstәricidir.

206 Sәnaye sahәsi nәdir?
torpağın әsas istehsal vasitәsi olduğu sahәlәrinin mәcmusudur
bütün maddi istehsal sahәlәrinin mәcmusudur.

•
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•

müәyyәn әlamәtlәrә görә oxşar olan sәnaye müәssisәlәrinin mәcmusudur
qeyriistehsal sahәlәrinin mәcmusudur
sәnayenin tәrkib hissәlәrinin kәmiyyәt nisbәtidir.

207 Hәr hansı sәnaye sahәsinin inkişaf sürәti necә hesablanır?

•

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

208 Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı xammal mәnbәlәrinә
yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәmәlidir?

•

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

209 Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı enerji mәnbәlәrinә
yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәmәlidir?

•

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

210 Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı istehlak rayonuna
yaxın yerlәşdirilmәmәlidir?

•

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

211 Yeni tikilәcәk müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların istehlakçıları çox olarsa, onda belә müәssisәlәr
necә yerlәşdirilmәlidir?

•

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

212 Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı enerji mәnbәlәrinә yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәlidir?

•

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

213 Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı istehlak rayonuna yaxın yerlәşdirilmәlidir?
ilkin aluminium istehsal edәn müәssisәlәr
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•

qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri.
neft emalı müәssisәlәri]
pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri
mebel istehsalı müәssisәlәri

214 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illәrdә sosialiqtisadi
inkişafı Dövlәt Proqramı nda iqtisadi, coğrafi vә tarixi baxımdan iqtisadi rayonları fәrqlәndirәn amillәrә aid
deyil?

•

tәbii şәraiti vә ehtiyatları;
әhalinin yaş strukturu.
tarixi inkişaf xüsusiyyәtlәri;
әhalinin mәskunlaşması sәviyyәsi;
iqtisadicoğrafi mövqeyi;

215 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illәrdә sosialiqtisadi
inkişafı Dövlәt Proqramı nın әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

yoxsulluğun sәviyyәsinin azaldılması.
müasir tipli infrastruktur obyektlәrinin yaradılması, mövcud obyektlәrin beynәlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması;
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsinin artırılması istiqamәtindә tәdbirlәrin davam etdirilmәsi;
әhalinin kommunal xidmәtlәrlә tәminatının yaxşılaşdırılması;
tarazlı regional vә davamlı sosialiqtisadi inkişafa nail olmaq;

216 Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı xammal mәnbәlәrinә yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәlidir?

•

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

217 Sәnaye sahә qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir?

•

elmitexniki tәrәqqinin sürәtinin artması
idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi
istehsalın kombinәşdirilmәsinin yküsәldilmәsi
istehsalın ixtisaslaşmasıdırılmasının dәrinlәşdirilmәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi;

218 Sahәnin bütünlükdә sәnayeni (vә ya digәr sahәni) in¬ki¬şaf sürәtinә görә qabaqlama әmsalı necә
hesablanır

•

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

219 Sәnaye sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına cavab vermәlidir?

•

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

220 Sәnaye sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına cavab vermir?
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•

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

221 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

•

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

222 ETT әsas istiqamәtlәri:

•

kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә, gen injeneriya
mexaniklәşdirmә, kimyalaşdırma, biotexnologiya
mexaniklәşdirmә, avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, kimyalaşdırma
avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, elektriklәşdirmә
kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma, kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә

223 ETT әsas istiqamәtlәri:

•

mexaniklәşdirmә, avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, kimyalaşdırma
kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә, gen injeneriya
kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma, kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә
avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, elektriklәşdirmә
mexaniklәşdirmә, kimyalaşdırma, biotexnologiya

224 Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil

•

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

225 ETT müәyyәn edәn sahә:

•

neft sәnayesi, maşınqayırma, elektroenergetika
maşınqayırma, kimya sәnayesi, elektroenergetika
kimya sәnayesi, neft sәnayesi, elektroenergetika
elektroenergetika, kimya sәnayesi, yeyinti sәnayesi
maşınqayırma, metallurgiya, kimya sәnayesi

226 Elm – texnika – istehsal sistemindә әsas hәlqә nә sayılır?

•

innovasiya
elm
texnika
texnologiya
istehsal

227 Elmitexniki potensilala aid edilmir:
elmin madditexniki bazası
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•

elmi sferanın tәşkilatiidarәetmә strukturu
nәqliyyat vasitәlәri
informasiya
elmi kadrlar

228 Sәnaye müәssisәsindә fәhlәlәrin ümumi sayı 400 nәfәr, әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayı isә 250
nәfәr olarsa onda müәssisәdә әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi nә qәdәr olar?

•

160 %
162%
82,5%
62,5%
65,2%

229 İstehsalın mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricilәri:

•

mәhsulun, istehsalın, idarәetmanin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
әmәyin, planlaşmanın, idarәetmәnin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
istehsalın, әmәyin, idarәemәnin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
istehsalın, әmәyin vә işlәrin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
mәhsulun, әmәyin, işlәrin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı

230 Sәnayenin hansı sahәsindә müasir yüksәk mәhsuldar dәzgah, avadanlıqlar quraşdırılmışdır vә burada
ixtisaslı fәhlәlәr, mühәndistexnik işçilәri işlәyir?

•

metallurgiya
maşınqayırma
elektroenergetika
neft sәnayesi
kimya sәnayesi

231 Sәnayenin hansı sahәsindә müasir yüksәk mәhsuldar dәzgah, avadanlıqlar quraşdırılmışdır vә burada
ixtisaslı fәhlәlәr, mühәndistexnik işçilәri işlәyir?

•

maşınqayırma
elektroenergetika
neft sәnayesi
kimya sәnayesi
metallurgiya

232 İstehsal texnologiyasının hansı sahәsi özündә işlәmә, emal, yığma, tökmә, ştamplama, qablaşdırma vә
başqa texnologiyaları özündә әks etdirir?

•

maşınqayırma
elektroenergetika
neft sәnayesi
metallurgiya
kimya sәnayesi

233 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri aid deyil?

•

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

234 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?
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•

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

235 әn çox enerji istehlak edәn maddi istehsal sahәsi hansıdır?

•

rabitә
ictimai iaşә
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı
tikinti

236 Hansı sahә ETTnin maddi әsası vә bәlәdçisidir?

•

yüngül
metallurgiya
yanacaq
maşınqayırma
yeyinti

237 Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil

•

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

238 ETT әsas istiqamәtlәri:

•

mexaniklәşdirmә, kimyalaşdırma, biotexnologiya
mexaniklәşdirmә, avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, kimyalaşdırma
avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, elektriklәşdirmә
kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma, kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә
kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә, gen injeneriya

239 İstehsalın mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricilәri:

•

mәhsulun, әmәyin, işlәrin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
istehsalın, әmәyin, idarәemәnin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
әmәyin, planlaşmanın, idarәetmәnin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
mәhsulun, istehsalın, idarәetmanin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı
istehsalın, әmәyin vә işlәrin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı

240 Aşağıdakılardan hansı kimyәvi metodlara aid deyil?

•

ekstraksiya
kiristallaşdırma
süzmә
çökdürmә
rektifikasiya

241 Sәnaye müәssisәsindә fәhlәlәrin ümumi sayı 400 nәfәr, әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayı isә 250
nәfәr olarsa onda müәssisәdә әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi nә qәdәr olar?
82,5%
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•

160 %
65,2%
62,5%
162%

242 Elmitexniki potensilala aid edilmir:

•

elmi kadrlar
elmin madditexniki bazası
elmi sferanın tәşkilatiidarәetmә strukturu
nәqliyyat vasitәlәri
informasiya

243 Elmitexniki potensilala aid edilmir:

•

maliyyә resursları
elmi kadrlar
elmin madditexniki bazası
informasiya
elmi sferanın tәşkilatiidarәetmә strukturu

244 Elm – texnika – istehsal sistemindә әsas hәlqә nә sayılır?

•

texnika
elm
innovasiya
istehsal
texnologiya

245 ETT neçә forması var?

•

6
2
3
4
5

246 ETT hansı formaları mövcuddur?

•

elmitexniki vә operativ istehsal
istehsal vә qeyriistehsal
tәkamül vә inqilab
daxili vә xarici
mütәrәqqi vә tәnәzzül

247 ETT müәyyәn edәn sahә:

•

neft sәnayesi, maşınqayırma, elektroenergetika
maşınqayırma, metallurgiya, kimya sәnayesi
kimya sәnayesi, neft sәnayesi, elektroenergetika
maşınqayırma, kimya sәnayesi, elektroenergetika
elektroenergetika, kimya sәnayesi, yeyinti sәnayesi

248 İstehsal proqrammasında istehsal gücünә tәlәb hansı ölçülәrlә müәyyәn olunur?

•

әmәk
natural
sadalananlardan heç biri
bütün sadalananlar
37/105

23.12.2016

dәyәr

249 İstehsal proqrammasında mәhsulların yekcins tәyinatına görә hansı ölçü tәtbiq olunur?

•

bütün sadalananlar
dәyәr
natural
әmәk
sadalananlardan heç biri

250 Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün istifadә
olunan kәmiyyәt göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

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

251 İstehsal proqramında:

•

planda real¬laş¬dırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh¬sul¬la¬rın maya dәyәri üzrә tapşırıqlar
öz әksini tapır
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon¬dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artı¬rılması,
kadr¬ların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tap¬şırıqlar öz әksini tapır
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә na¬tural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir
müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini
özündә әks etdirir

252 Lizinqin formaları hansılardır?

•

istehsal vә satış;
makroiqtisadi vә mikroiqtisadi;
әmlak vә torpaq.
operativ vә maliyyә;
icarә vә kirayә;

253 Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

•

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

254 Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

•

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

255 Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?

•

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

256 İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

•

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

257 Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

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

258 Nisbi tәmәrküzlәşdirmә nәdir?

•

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

259 İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

•

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

260 İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

•

istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kompleks
avtomatlaşdırılması;
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativәşdirilmәsi vә kombinәlәşdirilmәsi;
istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılm

261 İstehsal proqrammasında vahid mәhsulun әmәk tutumluğu vә istehsal proqrammasının
qiymәtlәndirilmәsindә hansı ölçülәrlә müәyyәn olunur?

•

sadalananlardan heç biri
natural
dәyәr
әmәk
bütün sadalananlar

262 Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә әsaslandırmaq üçün istifadә
olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
әmәk mәhsuldarlığı
fondverimi göstәricisi
materialtutumu göstәricisi
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•

rentabellik sәviyyәsi
mәnfәәtin kütlәsi

263 İri müәssisәlәrin üstünlüklәrinә aid deyil:

•

daha güclü mәrkәşlәşdirilmiş kapital
xüsusi kapital qoyuluşu vә fond tutumunun yüksәk olması
vahid mәhsulun maya dәyәrinin aşağı olması
yeni texnologiyaların tәtbiqi üçün yaxşı şәrait
yüksәk rentabellik, fondverimi

264 İstehsal proqrammasının әsas bölmәlәrinә aid deyil:

•

mәhsulun reallaşdırılması planı
ixraca buraxılan mәhsul planı
marketinq planı
mәhsulun keyfiyyәtinin artırılması planı
әmtәәlik (mәcmu) mәhsulun istehsal planı

265 Françayzinq nәdir?

•

torpaqdan istiafdә hüququnun satılması.
firma nişanından istifadә huququnun satılması;
istehsal texnologiyasından istifadә huqunun satılması;
maşın vә avadınlıqların icarәyә verilmәsi;
istehsal edilәn әmtәәlrin satılması;

266 Lizinq müqavilәsindә nә nәzәrdә tutulmur?

•

icarәyә verilәn әmlakın tәrkibi vә dәyәri;
müqavilәnin tәrәflәri, onların hüquq vә vәzifәlәri;
lizinq haqqının mәblәği, onun ödәnilmә müddәti vә qaydası.
lizinqә götürülәn әmlakdan istifadә zamanı әldә edilәn gәlirlәrin maksimum sәviyyәsinә qoyulan tәlәblәr;
zәruri hallarda ijarәçinin lizinq obyekti olan әmlak üçün tәminatı;

267 İstehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi nәdә ifadә olunur?

•

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

268 Müәssisәnin minimal sәmәrәli ölçüsü nәdir?

•

istehsal hәcminin artım tempi ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artım tempinin bәrabәr olması
müәssisәnin uzunmüddәtli orta istehsal xәrclәrini maksimumlaşdıran istehsal hәcmi;
müәssisәnin uzunmüddәtli orta istehsal xәrclәrini minimuma endirә bilәcәk әn aşağı istehsal hәcmidir
uzunmüddәtli dövrdә müәssisәnin mәnfәәtini maksimumlaşdıran istehsal hәcmi
müәssisәdә istehsalın tәkrarlanma dәrәcәsi;

269 Müәssisәnin optimal ölçüsü nәdir?

•

çox xәrclә daha çox mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür;
az xәrclә daha az mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür;
az xәrclә daha yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrinә nail olunan ölçüsüdür
minimum xәrclә risksiz fәaliyyәt göstәrә bilәn ölçüsüdür
mәnfәәtlә xәrcin mütәnasiblik tәşkil etdiyi ölçüsüdür
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270 Aşağıdakı göstәricilәr arasında istehsalın tәmәrküzlәşmәsini daha düzgün әks etdirәni hansıdır?

•

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

271 Tәmәrküzlәşmәninin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

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

272 Texnoloji tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

•

qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün azaldılması yolu ilә;
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә;
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
yolu ilә;
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün artırılması yolu ilә

273 İstehsaltexniki tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

•

müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә;
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
yolu ilә;
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların sayının
azaldılması yolu ilә;

274 Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi necә baş verir?

•

kömәkçi vә xidmәtedici tәsәrrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilә
müәssisәdә qurulmuş aqre¬qat vә avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә;
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
yolu ilә;
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә;
müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә;

275 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

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

276 әmtәәlik mәhsulun hәcmi 350 min man., bitmәmiş istehsal qalığı ilin әvvәlinә  100 min man., ilin
sonuna – 75 min man olarsa, mәcmu mәhsulun hәcmini müәyyәn edin

•

325 min man
525 min man
175 min man
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355 min man
375 min man

277 әmtәәlik mәhsulun hәcmi 700 min man., bitmәmiş istehsal qalığı ilin әvvәlinә  200 min man., ilin
sonuna – 150 min man olarsa, mәcmu mәhsulun hәcmini müәyyәn edin

•

710 min man
1050 min man
650 min man
750 min man
350 min man

278 әmtәәlik mәhsulun hәcmi 250 min man., bitmәmiş istehsal qalığı ilin әvvәlinә  80 min man., ilin
sonuna – 60 min man olarsa, mәcmu mәhsulun hәcmini müәyyәn edin

•

270 min man
110 min man
390 min man
230 min man
240 min man

279 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 intensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür;
bu, istehsalın ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür;
bu zaman yeni istehsal bölmәlәrinin enerji tәminatı әlavә xәrclәr tәlәb edir;

280 İstehsal miqyasının müsbәt effekti nәdir?

•

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

281 Aşağıdakılar hansı müәssisәnin ölçüsünә tәsir göstәrәn istehsaldaxili amillәrdәndir

•

makroiqtisadi sabitlik, inflyasiya sәviyyәsi, mәhsulun qiymәti, müәssisәnin bazar mövqeyi, bazar rәqabәti
xammal vә nәqliyyat amillәri, demoqrafik vәziyyәt, iqtisadicoğrafi amillәri, regionun mәnimsәnilmә vәziyyәti,
sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi, ekoloji vәziyyәt, vaxt amili vә s.
texnikanın inkişaf sәviyyәsi, tәtbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun orijinallığı, istehsalın tәşkili vәziyyәti,
fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi vә s
әrazinin relyefi, әmәk ehtiyatlarının mövcudluğu, su tәchizatı, enerji tәminatı, kadrların ixtisas sәviyyәsi,
istehlakçıların gәlirlәri vә s.
elmitexnili tәrәqqi, istehsalın ictimai tәşkili formaları, istehsalın ahәngdar tәşkili, istehsalın tәşkili tipi, istehsal
üsulu

282 Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat formasının öyrәnilmәsi zamanı hansı göstәricilәrin tәtbiqi daha
mәqsәdәuyğundur?

•

inteqral göstәricilәr
ümumilәşdirilmiş göstәricilәr;
nisbi göstәricilәr;
dәyәr göstәricilәri
natural göstәricilәr

283 Kombinәlәşmiş istehsalların tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansına tәminat vermir?

•
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•

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

284 İstehsal miqyasının mәnfi effekti nәdir?

•

bu, istehsal hәcminin azalması ilә müәssisәnin mәnfәәtinin azalmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin azalması ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azalmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artması ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artması ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azalmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin azalması ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artmasını әks etdirir

285 Miqyas artımından qәnaәtin (miqyasın müsbәt effektinin) davamlı olduğu sәnaye sahәlәrinә
aşağıdakılardan hansı xasdır:

•

belә sahәlәrdә çoxlu sayda kiçik müәssisәlәr fәaliyyәt göstәrir.
belә sahәlәrdә kiçik ölçülü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir
belә sahәlәrdә orta ölçülü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir;
belә sahәlәrdә iri ölçülü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir;
belә sahәlәrdә kiçik vә orta ölçlü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir;

286 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir:

•

istehlak malları istehsalı, istehsal vasitәlәrinin istehsalı, tikinti materialları sәnayesi, emal sәnayesi.
ağac emalı vә mebel, sellüloz – kağız, poliqrafiya, tikinti materialları, toxuculuq, balıq, konserv sәnaye sahәlәri
bәdii mәmulatlar istehsalı, musiqi alәtlәrinin hazırlanması, oyuncaq istehsalı, kimyәvi tәmizlәmә vә bo¬yama,
dәftәrxana lәvazimatı istehsalı;
yeyinti sәnayesi; yüngül sәnaye, göndәri vә ayaqqabı sәnayesi, metal emalı sәnayesi, kombinәlәşdirilmiş yem
istehsalı;
elektroenergetika, neft emalı, qara vә әlvan metallurgiya, kimya vә neftkimya sәnayesi, sement istehsalı,
maşınqayırma, şüşә vә çinisaxsı sәnaye

287 Aşağıdakı istehsal sahәlәrindәn hansında hәm kiçik, hәm orta, hәm dә iri müәssisәlәr tәqribәn eyni
dәrәcәdә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә bilәrlәr?

•

әlvan metallurgiya
polimer materialların istehsalı
musiqi alәtlәrinin hazırlanması
ağac emalı vә mebel istehsalı
kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı;

288 Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik baxımından iri müәssisәnin üstünlüyünü şәrtlәndirәn amil hesab
edilmir

•

İstehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi daxili bazarda rәqabәt iştirakçılarının sayının artmasına gәtirib çıxarır
İri istehsalda hazırlanan mәhsulun maya dәyәri kiçik istehsallara nisbәtәn aşağı sәviyyәdә olur
İri istehsallarda istehsalın vә әmәyin mütәrәqqi tәşkili formalarına keçmәk daha asan olur;
İri müәssisәlәrdә daha güclü vә mәhsuldarlığı yüksәk olan avadanlıqlar tәtbiq etmәk mümkündür;
İri istehsallarda elmitәdqiqat vә sınaq laboratoriyaları, güclü konstruktor büroları yaratmaq mümkün olur;

289 Müәssisәdә 325 min manlıq mәhsul buraxılışı olmuşdur. Kәnara yerinә yetirilәn işin hәcmi 43 min
man., öz istehsalı olan yarımfabrikatların dәyәri 24 min man, ilin sonuna bitmәmiş istehsalın hәcmi 5 min
man. tәşkil etmişdir. әmtәәlik mәhsulun miqdarını tәyin edin.

•

387 min man
235,2 min man
397 min man
392 min man
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•

368 min man

290 әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir?

•

sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr arasında bölünmәsidir
sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının bu vә ya digәr bir müәssisәdә tәmәrküzlәşdirilmәsidir;
müәs¬sisәnin 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;

291 Rayonlararası kooperativlәşdirmә nәdir?

•

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

292 İstehsalın kooperativlәşdirilmәsinin formaları hansılardır?

•

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

293 Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?

•

texnoloji mәrhәlә üzrә
hissә formasında
istehsaltexniki formada
әşya formasında
avadanlıq formasında

294 Sәnayedә ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?

•

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

295 Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir?

•

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

296 İxtisaslaşdırma nәdir?

•

müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir
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•

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

297 Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә edilir?

•

mәhsul vahidinin maya dәyәrindә "satın alınmış yarım¬fab¬ri¬kat vә mәmulatlar'' adlı xәrc maddәsinin xüsusi
çәkisi
mәhsul vahidinin material tutumu
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerji mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi
müәssisәnin pәrakәndә satış şәbәkәsinә verdiyi mәhsulun hәcmi
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi

298 Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir?

•

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

299 әrazi vә sahә üzrә tәşkili baxımından istehsalın kooperasiyalaşdırılmasının hansı formaları vardır

•

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

300 Texnoloji mәrhәlә üzrә kooperativlәşdirmә nәdir?

•

baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili 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 әla¬qәdar müәssisәlәrdәn hissә vә qovşaqlar almaqla
mәh¬sulun istehsalı işini tamamlayır
bir müәssisә digәrinә müәyyәn yarım¬fab¬ri¬katlar göndәrir vә ya onun üçün mәhsul istehsalı texnologiyasının
müәyyәn bir mәrhәlәsinin icrasını hәyata keçirir
baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili vә xarici bazarda satışını hәyata keçirir

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

•

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

302 Aşağıdakılardan hansı istehsalın kooperasiyalaşdırılmasına xas olan cәhәtdir?

•

eyniadlı mәhsul istehsalçıları arasında bazarın bölüşdürülmәsi ilә bağlı razılıq olur
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun bütün detal, qovşaq vә hissәlәri hәmin müәssisәnin ayrıayrı sexlәrindә istehsal
olunur
müәssisәnin bütün bölmәlәri birbiri ilә texnoloji bağlılığı olmayan mәhsullar buraxır
müәyyәn mәhsulun istehsalı vә satışı bütünlüklә bir müәssisәdә cәmlәnmişdir
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•

müәssisә bir mәhsulun hazırlanması üçün müxtәlif müәssisәlәrdәn detal, qovşaq hissә vә yarımfabrikat alır

303 İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nәdir?

•

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

304 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün tәtbiq
olunur?

•

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

305 İxtisaslaşdırma sәviyyәsini sәciyyәlnәdirәn göstәricilәr hansılardır?

•

ixtisaslı fәhlәlәrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәrin ümumi sayı, texnoloji mәrhәlәlәrin sayı
sәnaye sahәsinin ümumi hәcmi, sahәdәki müәssisәlәrin sayı, sahәdә işlәyәnlәrin orta illik sayı, sahәdә әmәk haqqı
fondu, sahәyә illik vәsait qoyuluşu
әşya, hissә, texnoloji mәrhәlәnin miqdarı vә sayı
hissә vә mәhsulun sahә üzrә mәblәği, sahәnin ümumi sәnaye mәhsulunda xüsusi çәkisi
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

306 Mәrkәzlәşdirilmiş tökmә müәssisәsinin ixtisaslaşma formasını göstәrin.

•

avadanlıq formasında
istehsaltexniki formada
hissә formasında
әşya formasında
texnoloji mәrhәlә üzrә

307 Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

•

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
iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı üzrә ixtisaslaşmasıdır
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir sahәdә cәmlәşmәsidir

308 Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir?

•

özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, istehsalı uzun dövr üçün
tәkrar¬la¬nan mәh¬¬sul istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir.
müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının bir müәssisәdә
cәmlәşdirilmәsidir
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә
cәmlәşmәsidir
istehsal prosesinin vә iş yerlәrinin sәmәrәli vә yüksәk mәh¬sul¬darlıqlı texnika ilә tәmin olunmasıdır
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309 İxtisaslaşdırma necә meydana çıxır?

•

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

310 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

•

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 art¬ma¬sı nisbi tәmәrküzlәşmәdir
müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi müәssisәdaxili ixtisaslaşdırmanı әks etdirir;
müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sı¬ra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalan¬ması texniki әmәk bölgüsünü әks etdirir

311 Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?

•

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

312 Bir il әrzindә müәssisә 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
müәssisәnin ixtisaslaşdırılması әmsalını hesablayın.

•

70 faiz
60 faiz
50 faiz
65 faiz
80 faiz

313 Kooperativlәşmә sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn gösәtricilәr hansılardır?

•

ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul istehsalında iştirak etmiş müәssisәlәrin sayı vә maya dәyәrindә әn böyük payın xüsusi çәkisi
aqreqatların müştәrәk istifadәsi, hissәlәrin sayı, texnoloji proseslәrdә iştirak edәn müәssisәlәrin sayı
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
bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı, әmәliyyatların tәhkimolunma әmsalı, bir müәssisә ilә kooperasiya
әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı, istehsaldakı texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı

314 İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas gös¬tәricilәri hansılardır?

•

mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçılara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, )
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin mәnfәәtinin hәcmi
mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçlara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt,
istehsalın ixtisaslaşdırılmasından әldә edilәn illik iqtisadi sәmәrә
әsaslı vәsait qoyuluşunun ödәnmә müddәti, müәssisәlәr arasında kooperasiya әlaqәlәrinin müddәti
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
ayrıayrı detalların, qovşaqların, aqreqatların vә pәstahların buraxılışı üzrә ixtisaslaşdırılmış vә ya
mәrkәzlәşdirilmiş istehsalların müәssisә vә sexlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların istehsalın ümumi hәcmindә
xüsusi çәkisi, ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi
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315 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

istehsalın ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi kiçik, orta vә iri müәssisәlәr arasında sәmәrәli tәsәrrüfat әlaqәlәrinin
qurulmasına imkan verir.
istehsalın ixtisaslaşdırılması istehsala yüksәk mәhsuldarlıqlı texnika vә texnologiya tәtbiq etmәyә, kadrların
peşәkarlığının yüksәlmәsinә, müәssisәnin tәşkilati vә istehsal strukturunu tәkmillәşdirmәyә imkan yaradır
istehsalın ixtisaslaşdırılması әsasında sәmәrәliliyinin artırılması sahә vә müәssisәdә hәyata keçirilәn tәşkilati,
texniki vә iqtisadi tәdbirlәrlә әlaqәdardır
bazar münasibәtlәri inkişaf etdikcә istehsalın ixtisaslaşması vә kooperasilaşdırılmasının iqtisadi әhәmiyyәti
tәdricәn azalır
istehsalın ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi ayrıayrı mәhsul növlәrinin hazırlanmasının kütlәviliyini artırır,
xüsusi, yüksәk mәhsuldarlığa malik avadanlığın tәtbiqini asanlaşdırır

316 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansә kombinәlәşdirmәni xarakterizә edir?

•

Kombinәlәşdirmә  müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili vasitәsidir.
Kombinәlәşdirmә  müәssisәdә istehsalın tәşkili tiplәrindәn biridir
Kombinәlәşdirmә  istehsalın ictimai tәşkili formalarından biridir
Kombinәlәşdirmә  müәssisәdә istehsalın tәşkili üsullarından biridir
Kombinәlәşdirmә  marketinqin tәşkili üsuludur

317 әmәk predmetlәrinin emalının ayrıayrı mәrhәlәlәrinin birlәşdirilmәsi xarakterindәn asılı olaraq
kombinәlәşmәnin formaları hansılardır?

•

fәrdi, seriyalı vә kütlәvi
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji
xammalın ardıcıl emalına görә, xammalın kompleks emalına görә, tullantılardan istifadәyә görә
şaquli, üfiqi vә qarışıq
alәt, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә

318 Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir?

•

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

319 Qarışıq kombinәlәşmә tipi nә vaxt olur?

•

müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal edilәn hissә vә qovşaqlar bir müәssisәdә hazır mәhsul kimi yığılanda
xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullan¬tılardan isә әlavә
yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınanda
xammal ardıcıl emal olunanda
xammal kompleks emal olunanda
mәhsulun hәm istehsalı, hәm dә satışı bir müәssisәdә cәmlәşәndә

320 İstehsalın ixtisaslaşması vә kombinәlәşmәnin qarşılaşdırılmasını nәzәrdә tutan aşağıdakı fikirlәrdәn
hansı düzdür?

•

ixtisaslaşma müәssisәnin mәhsul bazarını mәhdudlaşdırır, kombinәlәşmә isә genişlәndirir
ixtisaslaşma müәssisәnin buraxdığı mәhsul nomenklaturasını mәhdudlaşdırır, kombinәlәşmә isә genişlәndirir;
ixtisaslaşma müәssisәnin buraxdığı mәhsul nomenklaturasını genişlәndirir, kombinәlәşmә isә mәhdudlaşdırır;
ixtisaslaşma müәssisәnin buraxdığı mәhsulun hәcmini mәhdudlaşdırır, kombinәlәşmә isә genişlәndirir;
ixtisaslaşma müәssisәnin istehsal xәrclәrinә qәnaәt yaradır, kombinәlәşmә isә xәrclәrin artmasına gәtirib çıxarır

321 Üfiqi kombinәlәşmә tipinin sәciyyәvi xüsusiyyәti hansıdır?

•

bu, xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsulun, tullan¬tılardan isә әlavә
yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsulların alınmasını nәzәrdә tutur
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•

bu, ilkin xammalın emalının bir neçә axınının mövcudluğunu nәzәrdә tutur ki, nәticәdә bir neçә sahәnin mәhsulu
alınır
bu, әlaqәli istehsalların hamısında istehsal hәcmlәrinin böyümәsini nәzәrdә tutur
bu, xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
bu, xammalın birbiri ilә әlaqәli bir neçә müәssisәdә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur

322 Yüngül sәnaye üçün kombinәlәşmәnin hansı forması daha sәciyyәvi ola bilәr?

•

üfiqi kombinәlәşmә
xammalın ardıcıl emalına görә
tullantılardan istifadәyә görә
istehsaltexniki
xammalın kompleks emalına görә

323 Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә etmir?

•

istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan vәsaitә qәnaәt
müәssisәnin istehsal quruluşunun sadәliyi;
kombinatın әsas istehsallarında әmәk predmetlәri vә vasitә¬lәrinә, iş qüvvәsinә çәkilәn xәrclәrә qәnaәt;
xammal, hazır mәhsul vә yarımfabrikatların daşınma xәrclәrinә qәnaәt;
istehsal ehtiyatları hәcminin ciddi surәtdә azalması;

324 Azәrbaycanda kombinatların yaradılması üçün daha geniş imkanların olduğu sәnaye sahәsi hansıdır?

•

ağır metallurgiya
yeyinti sәnayesi
hasilat sәnayesi
ağac emalı sәnayesi
neftkimya sәnayesi

325 Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

•

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

326 Aşağıdakı göstәricilәrin hansından kombinәlәşmәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilir?

•

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

327 Kombinәlәşdirmә sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә ölçülür?

•

texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı, kombinatda mәhsul istehsalının hәcmi vә onun ümumi istehsalda xüsusi
çәkisi; kombinatların işçi heyәtinin ümumi istehsal işçi heyәtindә xüsusi çәkisi; kombinatların әsas fondlarının
dәyәri vә ümumi istehsal әsas fondlarında xüsusi çәkisi
sәnaye sahәlәri üzrә göstәricilәr, әrazi üzrә göstәricilәr
kombinatların istehsal etdiyi mәhsulların sayı, dәyәri, ixracdakı payı, әmәyin texniki silahlanması sәviyyәsi
әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsi, fәhlәlәrin ümumi sayı, müәssisәlәrin sayı
әl ilә idarә olunan universal dәzgahların sayı, xüsusi vә ixtisaslaşdırılmış dәzgahların sayı, universal yarımavtomat
vә avtomat dәzgahların sayı, aqreqat dәzgahların dәyәri vә bunların dәzgah parkının ümumi dәyәrlәridә xüsusi
çәkisi

328 Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?
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•

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

329 Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı kombinәlәşmә üçün sәciyyәvi deyildir?

•

kombinata daxil olan istehsalların texnikiiqtisadi vәhdәti
vahid satış şәbәkәsinin olması
vahid nәqliyyat bazası
müxtәlif istehsalların әrazicә birliyi
vahid enerji sistemi

330 Şaquli kombinәlәşmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir?

•

xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullan¬tılardan isә әlavә
yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınır
xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
xammalın kompleks emalını nәzәrdә tutur
ayrıayrı müәssisәlәrdә istehsal olunan qovşaq vә hissәlәr bir müәssisәdә son mәhsul kimi yığılır;
müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal olunan mәhsullar bir müәssisә tәrәfindәn satılır

331 Neftayırma müәssisәlәri üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

•

şaquli kombinәlәşdirmә
tullantılardan istifadәyә әsaslanan
xammalın ardıcıl emalı
texnoloji mәrhәlә üzrә
xammalın kompleks emalı

332 İstehsallar arasında әlaqәlәrin xarakterindәn asılı olaraq kom¬binәlәşmәnin tiplәri hansılardır?

•

şaquli, üfiqi, qarışıq
aqreqat, istehsaltexniki, texnoloji
xammalın ardıcıl emalı, xammalın kompleks emalı, tullantılardan istifadә
fәrdi, seriyalı, kütlәvi
alәt, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә

333 Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab olunur?

•

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

334 әlvan metal filizlәrinin emalı kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

•

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

335 Neftkimya kombinatlarının istehsalları üçün kombinәlәşmәnin hansı tipi sәciyyәvidir?
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•

qarışıq әlaqәlәr
tullantılardan istifadәyә әsaslanan
xammalın kompleks emalı
şaquli kombinәlәşdirmә
üfiqi kombinәlәşdirmә

336 Qara metallurgiya kombinatı üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

•

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

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

•

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

338 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı kombinәlәşmiş müәssisәlәr üçün sәciyyәvi deyil?

•

texnoloji prosesin bir mәrhәlәsindәn digәrinә keçid әn qısa yolla baş verir
texnoloji prosesin bir mәrhәlәsindәn digәrinә keçid fasilәsiz baş verir
istehsallardan birinin mәhsulu digәri üçün material vә ya yarımfabrikat rolunda çıxış edir
istehsallardan hәr birinin mәhsulu birbaşa satış bazarlarına çıxarılır
istehsallardan birinin nәticәsi digәri üçün başlanğıc olur

339 Kombinәlәşmәyә daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti nә demәkdir?

•

kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulların qiymәtlәri birbirinә uyğunlaşdırılır
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә istifadә edilәn avadanlıqlar eyni olur, mәhsulun nomenk¬la¬turası
vә çeşidi mәhdudlaşdırılır
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә eyniadlı vә eyni keyfiyyәtdә mәhsullar istehsal olunur
kombinatın ümumi gәlirlәri kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünür.
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrin istehsal güclәri öz ölçülәrinә görә uzlaşdırılmış olur, mәhsulun
nomenk¬la¬turası vә keyfiyyәtinә görә isә birbirilә analoq tәşkil edirlәr

340 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә imkanları daha mәhduddur?

•

neft emalı sәnayesi
yeyinti sәnayesi
neftkimya sәnayesi
maşınqayırma
metallurgiya

341 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә mümkün deyildir?

•

hasilat sәnayesi
yeyinti sәnayesi
ağac emalı sәnayesi
metallurgiya
emal sәnayesi

342 Emal sәnaye müәssisәsinin hasilat müәssisәsinә yaxınlaşdırılmasına әsaslanan kombinatlar hansı
istehsallar üçün sәciyyәvidir?
әmәk predmetinә tәsirin mexaniki üsullarının tәtbiqinә әsaslanan istehsallar üçün
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•

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

343 Toxuculuq kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

•

istehsaltexniki
xammalın kompleks emalına görә
xammalın ardıcıl emalına görә
üfiqi kombinәlәşmә
tullantılardan istifadәyә görә

344 Sәnaye müәssisәlәrindә sәnayeistehsal heyәtindәn xidmәtlә mәşğul olan işçilәr hansılardır?

•

sosial infrastruktur işçilәri
kömәkçi fәhlәlәr
kiçik xidmәtçi heyәt
mütәxәssislәr
qulluqçular

345 Sәnaye müәssisәlәrinin qeyriistehsal bölmәlәrindә çalışan işçilәr sәnayeistehsal heyәtin hansı
kateqoriyasına aiddir?

•

kiçik xidmәtedici heyәt.
qulluqçular;
heç birinә;
fәhlәlәr;
mühәndistexniki işçilәr;

346 Sәnaye müәssisәlәrindә çalışan kuryerlәr sәnayeistehsal heyәtin hansı kateqoriyasına aiddir?

•

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

347 Sәnaye müәssisәlәrinin maliyyә şöbәsindә çalışan işçilәr sәnayeistehsal heyәtin hansı kateqoriyasına
aiddir?

•

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

348 Mühәndistexniki işçilәr heyәtin hansı kateqoriyasına aiddir?

•

menecerlәrә
әsas fәhlәlәrә
mütәxәssislәrә
qulluqçulara
rәhbәr işçilәrә

349 Müәssisә işçilәri işlәyirlәr ki:
kreditlәrә görә faizlәr aşağı salınsın;
istehsal xәrclәri azaldılsın;
52/105

23.12.2016

•

әmәk mәhsuldarlığı artsın;
rentabellik yüksәlsin;
[yeni cavab]

350 Sәnayeistehsal heyәtinin idarә edilmәsindә әsas mәqsәd nәdir?

•

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

351 Sәnaye fәhlәlәri icra etdiklәri işin xarakterindәn fәrqlәrә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

6
2
3
4
5

352 Aşağıdakılardan hansı kömәkçi fәhlәlәrә aid deyil?

•

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

353 Aşağıdakılardan hansı әsas fәhlәlәrә aiddir?

•

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

354 Sәnaye müәssisәlәrindә tәmir işlәri ilә mәşğul olan fәhlәlәr sәnayeistehsal heyәtin hansı kateqoriyasına
aiddir?

•

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

355 İşlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil:

•

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

356 Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

6
5
4
3
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357 Sәnaye istehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı kateqoriyalarına bölünürlәr

•

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

358 Bütün sәbәblәr üzündәn işdәn azad olunan işçilәrin bütün işçilәrin orta siyahı sayına olan nisbәtini hansı
göstәricini xarakterizә edir?

•

kadrların dövriyyә әmsalı
xalis içi axıcılığı
işә qәbul әmsalı
kadr dövriyyәsi
içi axıcılığı

359 Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin normalaşdırılmasında hansı normalardan istifadә olunmur?

•

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

360 Müәssisәdә kadrların idarә olunmasına aid deyil:

•

kadrların seçilmәsi;
kadrlara tәlәbatın planlaşdırılması;
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
әmәk haqqının vә güzәştlәrin müәyyәn olunması;
әmәyin fondla silahlanma sәviyysinin artırılması;

361 Müәssisәdә әsas fәhlәlәrin sayı necә müәyyәn edilir?

•

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

362 Sәnaye müәssisәlәrindә kadrların idarә edilmәsinә aid olmayan nәdir?

•

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

363 Sәnayeistehsal heyәtinә daxil edilmir:

•

mühafizә işçilәri vә yanğın söndürәnlәr
mәnzil kommunal tәsәrrüfatının işçilәri
әsas fәhlәlәr
kömәkçi fәhlәlәr
mütәxәsislәr
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364 Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

•

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
heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә
heyәtin orta siyahi sayının rәhbәr vә mütәxәssislәrin sayına nisbәtinә görә

365 İnvestor dedikdә:

•

özünün maddi vә intellektual sәrvәtlәrinin birbaşa vә yaxud dolayı şәkildә investisiya obyektlәrinә qoyulması
haqqında qәrar çıxarmış subyektlәr başa düşülür;
müәssisәnin işçilәri başa düşülür;
müәssisәnin debitorları başa düşülür;
güclü maliyyә imkanlarına malik olan hüquqi şәxslәr başa düşülür;
güclü maliyyә imkanlarına malik olan fiziki şәxslәr başa düşülür;

366 Verilәnlәrdәn hansı investisiyanın subyektinә aid deyil?

•

banklar, sığorta şirkәtlәri vә vasitәçi tәşkilatlardır.
işlәrin icraçıları (podratçılar);
investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr;
әmtәәlәr, avadanlıq vә layihә mәhsullarını tәqdim edәnlәr;
mәqsәdli pul yatırımları;

367 İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlәrinә nә qoyula bilmәz?

•

işçi qüvvәsi, müvinәtlәr vә bank lisenziyası;
pul, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә başqa qiymәtli kağızlar;
bu vә ya digәr istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan, ancaq patentlәşdirilmәmiş, texniki sәnәdlәşdirilmә, vәrdiş
vә istehsalat tәcrübәsi kimi tәrtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu;
müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmitәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәr;
daşınan vә daşınmaz әmlak;

368 İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilmәsindә әsas göstәrici hansıdır?

•

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

369 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr?

•

işçilәrin әmәk haqqı, kadrların yenidәn hazırlanması, әsas fondların tәkrar istehsalı, müәssisәnin qurluşunun
dәyişdirilmәsi
yeni yaradılmış vә ya moderinilәşdirilmiş әsas fondlar, qiymәtli kağızlar, mülkiyyәt hüququ vә әqli mülkiyyәt
hüququ
әsaslı tәmir, cari tәmir, avadanlıqların alınmasına çәkilәn xәrclәr, binaların tikintisi
әsas fondlarının yenilәşdirilmәsi, dövrüyyә fondlarının alınması, istehsalın genişlәndirilmәsi, mәhsul satışı
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xәrclәri, müәssisәnin qurluşunun dәyişdirilmәsi

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

•

müәssisәnin cәlb etdiyi borc vәsaitlәri
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt
müәssisәnin tәsisçilәrinin verdiyi vәsait
müәssisәnin ehtiyat fondunun vәsaiti
müәssisәnin әmәk haqqı fondunun vәsaiti
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•

371 İntelektual mülkiyyәtә nә daxildir?

•

kәşflәr, ixtiralar, lisenziyalar, mülkiyyәt hüquqları, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları (proqram
mәhsulları, radio vә teleproqramlar), injәsәnәt әsәrlәri
kәşflәr, ixtiralar, mal vә xidmәtlәr, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar)
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar), xidmәtlәr, lisenziyalar
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar), incәsәnәt әsәrlәri
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, sәnaye mәhsuları, xidmәtlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar), incәsәnәt әsәrlәri

372 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә sәciyyәlәndirmir?

•

yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması
yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması
müәssisәnin jari vә perspektiv fәaliyyәtinin planlaşdırılması
istehlakçıların istәklәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә tәdqiqatlar
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi

373 Azәrbaycanda investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması üçün hansı inkişaf institutu mövcuddur?

•

Dövlәt Vençur Fondu;
Dövlәt İnkişaf Bankı;
Dövlәt İdxalİxrac Bankı;
Dövlәt İnvestisyia Fondu.
Azәrbaycan İnvestisiya Şirkәti;

374 İnvestisiyanın maliyyәlәşlirilmәsi üçün müxtәlif mәnbәlәrdәn cәlb edilmiş vәsaitlәrin dәyәri necә
hesablanır?

•

istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn amortizasiya ayırmalarına bәrabәr götürülür.
istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә bәrabәr götürülür;
cәlb edilmiş borc vәsaitlәrinin faiz dәrәcәlәrinә bәrabәr hesab edilir;
cәlb edilmiş vәsaitlәrin dәyәri vә onların ümumi mәblәğindә xüsusi çәkilәri әsasında onların orta çәkili dәyәr
kimi;
müәssisәnin mәhsul vahidinә әldә etdiyi mәnfәәtә bәrabәr götürülür;

375 Kapital qoyuluşunun tәkrar istehsal qurluşu

•

ümumi investisiya qoyuluşunun xәrclәrdәn hәr birinә nisbәtidir.
«kapital qoyuluşunun tәkrar istehsal qurluşu» anlayışı iqtisadi әdәbiyyatda yoxdur;
yeni tikin¬tiyә, mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
jәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi çәkilәrinin
tapılması ilә müәyyәn olunur;
layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi investisiya
qoyuluşunda xüsusi çәkisinin tapılması ilә müәyyәn olunur;
xәrclәrin birinin digәrinә nisbәtidir;

376 Aşağıdakıdardan hansı müәssisәdә investisiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә aid deyil?

•

istiqrazların yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәr.
büdcәdәn vә büdcәdәnkәnar fondlardan mәqsәdli investisiya ayırmaları;
işçilәrin әmәk haqqı vә sosial sığortaya ayırmalar;
borc maliyyә vәsaitlәri;
sәhmlәrin yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәr;

377 Sәnaye müәsssәlәrdә hansı istiqamәtә investisiya yönәldilmir?

•

yeni mәhsul növlәrinin işlәnmәsinә
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•

işçilәrin әmәk haqqının artırılmasına;
isteh¬sal güclәrinin genişlәndirilmәsinә;
müәssisәnin istehsal ehtiyatlarının bәrpasına;
texnika vә texnologiyanın mo¬dern¬lәşdirilmәsinә;

378 Sәnaye müәssisәlәrindә aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

•

fondverimi sıfıra bәrabәrdir.
xalis cari dәyәr dәyәr 0dan kiçikdir;
daxili rentabellik norması diskont dәrәcәsinә bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr sıfırdan böyükdür;
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәrdir;

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

•

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

380 İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilmәsindә әsas göstәrici hansıdır?

•

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

381 Xalis cari dәyәr göstәricisi nәyi müәyyәn edir?

•

illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәrini.
illәr üzrә amortizasiya ayırmalarının cari dәyәrini;
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәrini;
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrqi;
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәri ilә gәlirlәrinin cari dәyәri arasınlakı fәrqini;

382 Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

•

xalis cari dәyәr 190 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 330 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 220 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 150 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 500 manata bәrabәrdir;

383 әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

•

bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr
bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi

384 Maddi investisiya nәdir?
әsas fondların cari tәmiri üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir;
işlәyәnlәrin әmәk haqqını ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir;
xammal vә materialların alınması üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir;
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•

mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәri ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin
hәcmidir;
sәnayedә istehsal әsas fondların geniş tәkrar istehsalı üçün xәrclәnmәsi nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir;

385 Aşağıdakılardan hansı maliyyә, maddi vә intellektual sәrvәtlәrә aid deyil?

•

Sәnaye müәssisәlәrinin işçilәri
Elmi vә tәcrüri tәdqiqat işlәmәlәri vә başqa intellektual sәrvәtlәr;
Binalar, qurğular, avadanlıqlar vә s. maddi sәrvәtlәr, başqa sözlә, daşınması mümkün vә qeyrimümkün olan
әmlaklar;
Pul vәsaiti, bank әmanәtlәri (mәqsәdli), kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar
Nouhau” patentlәşdirilmәmiş texniki, texnoloji, idarәetmә, maliyyә üzrә bilik âә tәcrübәlәrin mәjcmusu;

386 әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

•

iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı regionların xüsusi çәkilәrid
yeni tikintiyә, mövjud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki cәhәtdәn
silahlandırılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin xüsusi çәkilәridir
layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi әsaslı vәsait
qoyuluşunda xüsusi çәkilәridir;
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı sahә xәrclәrin xüsusi çәkilәridir;

387 әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibi hansı xәrclәrdәn ibarәtdir?

•

texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri.
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış xәrclәri;
tikintiquraşdırma avadanlıq, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama, idarә
heyәtinin saxlanması xәrclәri;
tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri

388 әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

•

bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr
bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi

389 Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

•

xalis cari dәyәr 150 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 300 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 200 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 100 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 350 manata bәrabәrdir

390 Xalis cari dәyәr göstәricisi nәyi müәyyәn edir?

•

illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәrini.
illәr üzrә amortizasiya ayırmalarının cari dәyәrini
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәrini;
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrqi;
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәri ilә gәlirlәrinin cari dәyәri arasınlakı fәrqini;

391 Aşağıdakılarından hansı sәnaye müәssisәlәrindә innovasiyanın әsas istiqamәtinә aiddir?

•

texnoloji tәkmillәşdirmәlәr istiqamәtindә yenliketmә;
rentabelliyin hesablanmasında yenliketmә;
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mühasibat hesabatlarında yenliketmә;
işçilәrin işә qәbulunda yenliketmә;
mәfәәtin bölgüsündә yenliketmә;

392 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı biri elmitexniki tәrәqqi ilә innovasiya arasında әlaqәni daha dolğun әks
etdirir?

•

İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin potensial imkanlarının yeni mәhsul vә texnologiyalarda öz әksini tapan real
elmitexniki nailiyyәtlәrә çevrilmәsini әks etdirir
İnnovasiya hәm elmitexniki tәrәqqini, hәm dә marketinq fәaliyyәtini birlәşdirir
İnnovasiya elә elmitexniki tәrәqqinin özüdür
İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin imkanlarının yeni mәhsul vә texnologiyalarda öz әksini tapmasıdır
İnnovasiya  elmitexniki tәrәqqinin fundamental tәdqiqatlarının bazara çıxarılması vә kommersiyalaşdırılmasıdır

393 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә bilәr:

•

müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәsi, müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt tәrәfindәn alınması,
innovasiya fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn
qoyulması
vergi güzәştlәri, müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәsi, müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt
tәrәfindәn alınması, proqnozlaşdırma, fundamental tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi, sürәtlәndirilmiş amortizasiya
siyasәti
müәssisәlәrә güzәştli uzun müddәtli kreditlәrin verilmәsi, vergi güzәştlәri (investisiya vergi krediti), patent vә
müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması, iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı
kimi iştirakı
iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı, müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin
verilmәsi, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması, fundamental
tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi, sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti
rәqabәtin inkişafı, hüquqi bazanın yaradılması, patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması, iri
innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı, müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin
verilmәsi, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması

394 Sürәtlәndirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi adi amotizasiya normasının tәtbiqinә (illәr üzrә bәrabәr faizlә)
nisbәtәn investisiyanın sәmәrәlilyinә necә tәsir göstәrir?

•

layihә çәrçivәsindә fondvermini artırır;
layihә çәrçivәsindә әmәk haqqını azaldır.
layihә çәrçivәsindә mәhsulun maya dәyәrini azaldır;
xalis cari dәyәri artırır;
layihә çәrçivәsindә әmәk mәqsuldarlığını artırır;

395 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn diskont dәrәcәsinә nә tәsir
göstәrir?

•

riskin sәviyyәsi;
әmәk haqqı xәrclәri.
mәhsulun maya dәyәri;
enerji xәrclәri;
material xәrclәri;

396 İnvestisiyanın rentabellik indeksi necә hesablanır?

•

illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrq kimi;
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәri kimi.
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәrinin illәr üzrә ilә gәlirlәrin cari dәyәrinә nisbәti kimi;
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәrinin illәr üzrә nağd pul mәxariclәrinin cari dәyәrinә nisbәti kimi;
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәri kimi;

397 İnvestisiyanın daxili rentabellik norması dedikdә:
diskontlaşdırma әmsalının xalis cari dәyәrә nisbәti başa düşülür;
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•

investisiyanın ödәnmә müddәtinin diskontlaşdırma dәrәcәsinә nisbәti başa düşülür.
xalis cari dәyәrin diskontlaşdırma әmsalına nisbәti başa düşülür;
xalis cari dәyәri vahidә bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma dәrәcәsinin qiymәti başa düşülür;
xalis cari dәyәri sıfra bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma dәrәcәsinin qiymәti başa düşülür;

398 Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

•

hәr bir müәssisәnin adı, tikilәcәyi müddәt vә ra¬yon;
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı.
tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri;
әsas fondların smeta dәyәri, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi;
layihә istehsal gücü;

399 Aşağıdakılardan hansı әsaslı tikinti planının әsas bölmәlәrinә aid deyil?

•

әsas fondların, istehsal güclәrinin işә buraxılması vә habelә "zadel" üzrә tapşırıqlar;
ayrıayrı tikintilәr vә obyektlәr üzrә titul siyahıları;
tikintiquraşdırma işlәri üzrә proqram.
әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyi;
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi vә quruluşu;

400 Aşağıdakılardan hansı әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkar istehsal qurluşunu xarakterizә edәn göstәricilәrә
aid deyil?

•

yeni tikintiyә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkisi;
әsas fondların amortizasiyasının әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkisi;
müәssisәnin texniki cәhәtdәn silahlandırılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә
xüsusi çәkisi;
mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkisi
müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi
çәkisi

401 Aşağıdakılardan hansı әsaslı tikinti planının әsas bölmәlәrinә aid deyil?

•

әsas fondların, istehsal güclәrinin işә buraxılması vә habelә "zadel" üzrә tapşırıqlar
tikintiquraşdırma işlәri üzrә proqram
әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyi;
ayrıayrı tikintilәr vә obyektlәr üzrә titul siyahılar
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi vә quruluşu

402 Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

•

әsas fondların smeta dәyәri, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi;
tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı.
layihә istehsal gücü
hәr bir müәssisәnin adı, tikilәcәyi müddәt vә rayon;

403 Fiziki aşınmanın meyllilik dәrәcәsinin müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunan әsas istehsal fondların dәyәri
necә adlanır?

•

mütlәq dәyәr.
ilkin;
bәrpa;
tam;
qalıq;

404 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlar köhnәlmәnin hansı növündә qismәn vә tam köhnәlirlәr?
sosial köhnәlmә.
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•

tәşkilati köhnәlmә;
texniki köhnәlmә;
fiziki köhnәlmә;
mәnәvi köhnәlmә;

405 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondların köhnәlmәsinin hansı növünü modernlәşdirmә ilә aradan
qaldırmaq mümkündür?

•

sosial köhnәlmә.
tәşkilati köhnәlmә;
texniki köhnәlmә;
fiziki köhnәlmә;
mәnәvi köhnәlmә;

406 Sәnaye müәssisәlәrindә mütәrәqqi texnika mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmiş ancaq fiziki cәhәtdәn hәlә yararlı
olan öz sәlәfini nә vaxt sıxışdırıb istehsaldan çıxara bilәr?

•

yeni texnikanın mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzәrinә hәlә keçirmәdiyi
dәyәrindәn çox olsun
müәssisә sifarişlәri vaxtında yerin yetirә bilmәdikdә;
müәssisәnin maliyyә imkanları mәhdudlaşanda;
yeni texnikanın mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzәrinә hәlә keçirmәdiyi
dәyәrә bәrabәr olsun;
yeni texnikanın mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzәrinә hәlә keçirmәdiyi
dәyәrindәn az olsun;

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

•

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

408 Aşağıdakılardan hansıları әsas fondların aktiv hissәsinә aiddir?

•

ötrücü qurğular.
nәqliyyat vasitәlәri;
anbarlar;
iş maşın vә avadanlıqları;
istehsal binası;

409 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düzdür?

•

әsas fondların minimum dәyәri şәrti maliyyә vahidinin 100 mislindәn çox olmalıdır.
әsas fondlar özlәrinin fiziki vә kimyәvi xassәlәrini istehsal olunan mәhsula keçirir;
әsas fondlar natural formasını dәyişir;
әsas fondlar bir istehsal tsiklında tam istehlak olunur;
istәnilәn istehsal vasitәsi әsas fonddur

410 Fiziki aşınmanın meyllilik dәrәcәsinin müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunan әsas istehsal fondların dәyәri
necә adlanır

•

bәrpa;
ilkin;
mütlәq dәyәr.
qalıq;
tam;

411 Avadanlıqlarda tәmir işi nә vaxt hәyata keçirir?
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•

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

412 Müәssisәdә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

•

istehsalın inkişafı fondundan;
nizamnamә fondundan;
tәmir fondundan;
ehtiyat fondundan;
amortizasiya fondundan;

413 İstehsal gücü nәdir?

•

müәssisәnin bazardakı payıdır
müәssisәnin illik istehsal hәcmi
müәssisәyә dövlәtin icazә verdiyi maksimum istehsal imkanı
müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul satmaq imkanı
müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul buraxa bilmә qabiliyyәtidir

414 Sәnayenin әsas fondlarına nә aid deyil?

•

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

415 әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

•

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

416 Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

•

nәqliyyat vasitәsi
dәzgah
mәmulat
qurğu
bina

417 İstehsal әsas fondlarının tәrkibinә nәlәr daxildir?

•

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

418 İstehsal әsas fondları nәdir?

•

istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun
üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
öz formasını istehsal prosesindә dәyişәcәk hazır mәhsula çevrilәn material qiymәtlilәridir.
62/105

23.12.2016

yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun
üzәrinә bir il әrzindә tamamilә keçirәn әmәk vasitәlәri vә predmetlәridir

419 İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasındakı kәmiyyәt fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

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

420 İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasında hansı fәrqlәr var?

•

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

421 Sәnaye müәssisәlәrindә Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları istehsal әsas fondların hansı qrupuna
aiddir?

•

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

422 Sәnaye müәssisәlәrindә elektrik, istilik vә buxarla işlәyәn dartıcılar istehsal әsas fondların hansı qrupuna
aiddir?

•

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

423 Sәnaye müәssisәlәrindә iş dәzgahlarının aralarına çәkilәn çәpәrlәr istehsal әsas fondların hansı qrupuna
aiddir?

•

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

424 Sәnaye müәssisәlәrindә yanğından mühafizә әşyaları istehsal әsas fondların hansı qrupuna aiddir?

•

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

425 Sәnaye müәssisәlәrindә kitabxana fondu istehsal әsas fondların hansı qrupuna aiddir?
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•

«Maşın vә avadanlıqlar»;
«Nәqliyyat vasitәlәri»;
«Sair әsas fondlar»;
«Tәsәrrüfat inventarları»;
«İstehsal lәvazimat¬ları»;

426 әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә hesablanır?

•

yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
baxılan dövrdә istifa¬dә¬dәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fond¬la¬rın dә¬yә¬rinә nisbәti
kimi;
baxılan dövrdә istifa¬dә¬dәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fond¬la¬rın dә¬yә¬rinә
nisbәti kimi;

427 Müәssisәdә 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?

•

25 %.
40 %;
16,7 %;
10 %;
50 %;

428 әsas fondların artma әmsalı necә hesablanır?

•

baxılan dövrdә istifa¬dә¬dәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fond¬la¬rın dә¬yә¬rinә
nisbәti kimi;
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
baxılan dövrdә istifa¬dә¬dәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fond¬la¬rın dә¬yә¬rinә nisbәti
kimi;
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;

429 Müәssisәdә 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?

•

60 %;
37,5 %;
23,07 %;
100 %;
15 %.

430 Yeni tikilmiş sәnaye müәssisәlәrindә qalıq dәyәri...

•

ilkin dәyәrdәn yüksәkdir
ilkin dәyәrdәn aşağıdır
bәrpa dәyәrindәn yüksәkdir
bәrpa dәyәrindәn aşağıdır
ilkin (bәrpa) dәyәrinә bәrabәrdir

431 Fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә qalıq dәyәri nәdir?

•

ilkin dәyәrә bәrabәrdir
lәğv olunma dәyәrindәn aşınmanın miqdarı qәdәr yüksәkdir
ilkin dәyәrdәn aşınmanın miqdarı qәdәr aşağıdır
ilkin dәyәrdәn yüksәkdir
lәğv olunma dәyәrindәn aşağıdır
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432 Fasilәli proseslәrә malik sahәlәrdә әsas istehsal fondlarından istifadәni xarakterizә edәn mühüm natural
göstәrici hansıdır?

•

artım әmsalı
sıradan çıxma әmsalı
yenilәnmә әmsalı
fondverimi
növbәlilik әmsalı

433 әsas istehsal fondlarının ilkin 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.

•

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

434 Sәnaye müәssisәsindә sas istehsal fondlarının ilkin 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.

•

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

435 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondların köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların tam ilkin dәyәrinә
nisbәti nәyi müәyyәn edir?

•

mәnәvi köhnәlmәni.
köhnәlmә әmsalını;
fond tutumunu;
fond verimini;
qalıq dәyәrini;

436 Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin fondla silahlığı göstәricisi necә hesablanır?

•

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

437 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?

•

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

438 Sәnaye müәssisәlәrindә illik amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir?
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların normativ xidmәt müddәtinә hasili kimi;
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
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•

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

439 Sәnaye müәssisәlәrindә amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir?

•

müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrindәn әsas fondların qalıq dәyәrini çıxmaqla;
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 dәyәrinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi;
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;

440 Fondtutumu göstәricisi necә hesablanır?

•

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

441 Sәnaye müәssisәsi 1200 manatlıq kompyuter alır. Bu nәyә aiddir?

•

әsas fondlara
nizamnamә fonduna
dövriyyә fondlarına
ehtiyat fonduna
amortizasiya fonduna

442 Maşın vә avadanlıqlar üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir?

•

15 faizәdәk
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
10 faizәdәk

443 әsas fondların istifadә müddәti bilinmәyәn qeyrimaddi ünsürlәri üçün amortizasiya norması nә
qәdәrdir?

•

15 faizәdәk
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
10 faizәdәk

444 Sürәtlәndirilmiş amortizasiya metodunun tәtbiqi nәticәsindә aşağıdakılardan hansı baş vermir?

•

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

445 Binalar, qurğular vә tikililәr üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir.

•

15 faizәdәk
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
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10 faizәdәk

446 İstehsal әsas fondlarının quruluşu necә hesablanır?

•

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

447 әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

•

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

448 әsas fondların amortizasiyası nәdir?

•

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

449 Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amil hansıdır?

•

ümumzavod xәrclәri
dövretmә әmsalı
amortizasiya norması
avadanlıqların mәhsuldarlığı
mәhsulun әmәktutumu

450 әsas fondlardan ekstensiv istifadә әmasalı:

•

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

451 Aşağıdakılardan hansı yeyinti sәnaye sahәlәrindә әsas istehsal fondlarından istifadәnin
yaxşılaşdırılmasının intensiv istiqamәtlәri hesab olunur?

•

ümumi avadanlığın tәrkibindә fәaliyyәtdә olanların miqdarının artması
mövsümi xammal emal edәn sahәlәrdә mövsümiliyin azaldılması
növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi
avadanlıqlarda dayanmaların lәğv edilmәsi
istehsal tsikli müddәtinin azaldılması

452 İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasındakı keyfiyyәt fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

belә bir fәrq yoxdur;
istehlak vә mübadilә dәyәrinә malik olan istehsal vasitәlәrinin bir hissәsi әsas fondlardır;
istehsal vasitәlәri әsas fondlardan genişdir;
yalnız mübadilә istehlak dәyәrinә malik olub vә istehlak dәyәri olmayan istehsal vasitәlәrinin bir hissәsi әsas
fondlardır
yalnız istehlak dәyәrinә malik olub vә mübadilә dәyәri olmayan istehsal vasitәlәrinin bir hissәsi әsas fondlardır
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453 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondlardan istifadә sәmәrәliliyini müәyyәn edәn
amillәr aid deyil?

•

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

454 Sәnaye müәssisәsinin istehsal gücünü müәyyәn edәn amillәrә aid deyil:

•

avadanlığın vaxt fondu
avadanlığın texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış mәhsuldarlıq norması
istehsal meydançalarının sahәsi
qurulmuş avadanlıqların sayı
avadanlıqlardan istifadә sәviyyәsi

455 İstehsal güclәrindәn istifadәnin ekstensiv göstәricisi hansıdır?

•

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

456 Aşağıdakılardan hansı avadanlıqlardan ekstensiv istifadәnin yaxşılaşdırılması yollarına aid deyil?

•

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

457 Sәnayedә avadanlıqlardan intensiv istifadә yollarına aid deyil

•

avadanlığın birdәfәlik yükünün artırılması
avadanlığa sәriştәli texniki qulluq olunması, onun vaxtında vә keyfiyyәtlә tәmir edilmәsi, iş yerinin materiallarla
fasilәsiz tәc¬hizi, texnoloji prosesin düzgün tәşkil edilmәsi
material emalının sürәtinin artırılması
xammal vә materialları istehsala hazırlamaqla, onların keyfiyyәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә vә hazırlanan
mәhsulun keyfiyyәtinә uyğun gәlmәsinin tәmin edilmәsi
istehsal prosesinin qrafik üzrә sabit vә müntәzәm, boşdayanma hallarına yol vermәdәn ahәngdar vә birqәrarda
getmәsini tәmin edilmәsi

458 Sәnayedә istehsal әsas fondlarının qiymәtlәndirilmәsinin dәyәr göstәricilәrindәn hansı mәqsәdlәr üçün
istifadә edilr

•

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

459 Sәnayedә istehsal әsas fondlarının qiymәtlәndirilmәsinin natural göstәricilәrindәn hansı mәqsәdlәr üçün
istifadә edilr?

•

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

460 Sәnayenin әsas fondlarının strukturuna hansı amil tәsir göstәrmir?

•

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

461 Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

•

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

462 әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri hansılardır?

•

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

463 Sәnaye әhәmiyyәtli müxtәlif yataqların nisbi iqtisadi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

•

S = Sk + Sh – (EnӘk + EnӘh + N)
S = Sk + Sh + EnӘk + EnӘh  N
S = Sk + Sh + EnӘk + EnӘh + N
S = (Sk + Sh + EnӘk + EnӘh) x N
S = (Sk + Sh + EnӘk + EnӘh) / N

464 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә material resurslarına qәnaәtin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

•

Әlavә işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsi.
Istehsal tsiklinın uzunluğunun böyüdülmәsi;
Bitmәmiş mәhsulun miqdarının artırılması;
Fondtutumunun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
Maşın, mexnizm vә mәmulatın çәksinin azaldılması;

465 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә material resurslarına qәnaәtin әsas istiqamәtlәrinә aid
deyil?

•

Әlavә işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsi.
Maşın, mexnizm vә mәmulatın çәksinin azaldılması;
Xammaldan kompleks istifadә olunması;
Tullantıların tәsәrrüfat dövriyyәsinә cәlb edilmәsi;
Istehsal itkilәrinin vә tullantılarının minimuma endirilmәsi;

466 Sәnaye müәssisәlәrindә әsas materiallar nәdir?

•

mәhsulun qablaşdırılmasında istifadә olunanmateriallar
normal iş şәraiti yaratmaq üçün sәrf edilәn materiallar;
istehsal avadanlıqları tәrәfindәn işlәdilәn materiallar
normal iş şәraiti yaratmaq üçün sәrf edilәn vә istehsal avadanlıqları tәrәfindәn işlәdilәn materiallar
istehsal edilәn mәhsulun “baş substansiyasını” tәşkil edәn materiallar;
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467 Tәdavül fondlarına daxildir:

•

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

468 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal ehtiyatlarına aid deyil?

•

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

469 Aşağıdakılardan hansı tәdavül fondlarına aid deyil?

•

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

470 Dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir?

•

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

471 Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

•

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

472 Sәnayenin dövriyyә fondları nәdir?

•

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

473 Mineral xammala nә daxil deyil?

•

dәmir filizi
plastik kütlә
neft
miss filizi
qum
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474 Faydalı qazıntının hasil olunmasının iqtisadi mәqsәdәuyğunluq göstәricilәri aşağıdakıların hansı ilә
müәyyәn olunur?

•

fondla silahlanma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
mәhsuldar qüvvәlәrin düzgün yerlәşdirilmәsi;
mәssisәnin tәşkilatihüquqi forması ilә.
mexaniklәşmә sәviyyәsi ilә;
fondverminin yüksәldilmәsi;

475 Cari dövr üçün sәnayenin vә habelә istismarın texniki şәraiti tәlәblәrinә cavab verәn vә işlәnmәsi
iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olan yataqların ehtiyatları hansı ehtiyat növünә aiddir?

•

texnikiiqtisadi geoloji ehtiyatlara;
Xüsusi geoloji ehtiyatlara;
balans geoloji ehtiyatlarına;
Balansdankәnar geoloji ehtiyatlara;
әmtәlik geoloji ehtiyatlara;

476 Faydalı qazıntıdan geoloji ehtiyat müәyyәn vaxt müddәtindә texnikiiqtisadi imkanın vә praktiki
cәhәtdәn istifadә mümkünlüyünün dәrәcәlәrinә görә hansı ehtiyat növlәrinә bölünür?

•

balans vә balansdankәnar geoloji ehtiyatlar;
Xüsusi vә ümumi geoloji ehtiyatlar;
Xüsusi vә balans geoloji ehtiyatlar;
Balansdankәnar vә ümumi geoloji ehtiyatlar;
Xüsusi vә balansdankәnar geoloji ehtiyatlar;

477 S2 kateãoriyalı ehtiyata nәlәr daxil edilir?

•

kәşfiyyat quyuları vә mәdәn işlәmәlәri әsasında ölçüsü (hәcmi), quruluşu, keyfiyyәti, yatağın şәraiti, faydalı
qazıntının fizikikimyәvi xüsusiyyәtlәri, çıxarılmasına tәsir edәn digәr tәbii amillәri dәqiq öyrәnilmiş, bir sözlә,
hasilata tam hazır olan faydalı qazıntılar aid edilir;
kәşfiyyat işlәrinin mәlumatları әsasında hәcmi, yatağın әsas xüsusiyyәtlәri, quruluşu, faydalı qazıntının keyfiyyәti
vә texnoloji özünәmәxsusluğu, çıxarılması şәraitinә tәsir edә bilәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar
aid edilir;
kәşf olunmuş yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәrin hamısı;
hәcmi, keyfiyyәti, çıxarılma şәraiti ümumi geoloji vә ilkin geofiziki mәlumatlarla vә habelә artıq istismara
verilmiş analoji yataqların göstәricilәri vasitәsilә qiymәtlәndirilәn ehtiyatlar aid edilir
kәşfiyyat işlәmәlәri vә habelә geoloji vә geofiziki mәlumatların ekstropolyasiyasının kömәyilә faydalı qazıntının
tәqribi hәcmi, habelә, ümumi şәkildә, yatağın şәraiti, quruluşu, keyfiyyәt vә texnoloji xüsusiyyәtlәri, hasilat işinә
tәsir göstәrәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar daxil edilir;

478 S1 kateãoriyalı ehtiyata nәlәr daxil edilir?

•

hәcmi, keyfiyyәti, çıxarılma şәraiti ümumi geoloji vә ilkin geofiziki mәlumatlarla vә habelә artıq istismara
verilmiş analoji yataqların göstәricilәri vasitәsilә qiymәtlәndirilәn ehtiyatlar aid edilir;
kәşfiyyat quyuları vә mәdәn işlәmәlәri әsasında ölçüsü (hәcmi), quruluşu, keyfiyyәti, yatağın şәraiti, faydalı
qazıntının fizikikimyәvi xüsusiyyәtlәri, çıxarılmasına tәsir edәn digәr tәbii amillәri dәqiq öyrәnilmiş, bir sözlә,
hasilata tam hazır olan faydalı qazıntılar aid edilir;
kәşfiyyat işlәrinin mәlumatları әsasında hәcmi, yatağın әsas xüsusiyyәtlәri, quruluşu, faydalı qazıntının keyfiyyәti
vә texnoloji özünәmәxsusluğu, çıxarılması şәraitinә tәsir edә bilәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar
aid edilir;
kәşfiyyat işlәmәlәri vә habelә geoloji vә geofiziki mәlumatların ekstropolyasiyasının kömәyilә faydalı qazıntının
tәqribi hәcmi, habelә, ümumi şәkildә, yatağın şәraiti, quruluşu, keyfiyyәt vә texnoloji xüsusiyyәtlәri, hasilat işinә
tәsir göstәrәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar daxil edilir;
kәşf olunmuş yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәrin hamısı;

479 B kateqoriyalı ehtiyata nәlәr daxil edilir?

•

kәşfiyyat quyuları vә mәdәn işlәmәlәri әsasında ölçüsü (hәcmi), quruluşu, keyfiyyәti, yatağın şәraiti, faydalı
qazıntının fizikikimyәvi xüsusiyyәtlәri, çıxarılmasına tәsir edәn digәr tәbii amillәri dәqiq öyrәnilmiş, bir sözlә,
hasilata tam hazır olan faydalı qazıntılar aid edilir;
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•

kәşfiyyat işlәrinin mәlumatları әsasında hәcmi, yatağın әsas xüsusiyyәtlәri, quruluşu, faydalı qazıntının keyfiyyәti
vә texnoloji özünәmәxsusluğu, çıxarılması şәraitinә tәsir edә bilәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar
aid edilir;
kәşf olunmuş yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәrin hamısı;
hәcmi, keyfiyyәti, çıxarılma şәraiti ümumi geoloji vә ilkin geofiziki mәlumatlarla vә habelә artıq istismara
verilmiş analoji yataqların göstәricilәri vasitәsilә qiymәtlәndirilәn ehtiyatlar aid edilir;
kәşfiyyat işlәmәlәri vә habelә geoloji vә geofiziki mәlumatların ekstropolyasiyasının kömәyilә faydalı qazıntının
tәqribi hәcmi, habelә, ümumi şәkildә, yatağın şәraiti, quruluşu, keyfiyyәt vә texnoloji xüsusiyyәtlәri, hasilat işinә
tәsir göstәrәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar daxil edilir;

480 A kateqoriyalı ehtiyata nәlәr daxil edilir?

•

kәşf olunmuş yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәrin hamısı;
kәşfiyyat işlәrinin mәlumatları әsasında hәcmi, yatağın әsas xüsusiyyәtlәri, ãuruluşu, faydalı qazıntının keyfiyyәti
âә texnoloji özünәmәxsusluğu, çıxarılması şәraitinә tәsir edә bilәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar
aid edilir;
kәşfiyyat quyuları vә mәdәn işlәmәlәri әsasında ölçüsü (hәcmi), quruluşu, keyfiyyәti, yatağın şәraiti, faydalı
qazıntının fizikikimyәvi xüsusiyyәtlәri, çıxarılmasına tәsir edәn digәr tәbii amillәri dәqiq öyrәnilmiş, bir sözlә,
hasilata tam hazır olan faydalı qazıntılar aid edilir;
kәşfiyyat işlәmәlәri vә habelә geoloji vә geofiziki mәlumatların ekstropolyasiyasının kömәyilә faydalı qazıntının
tәqribi hәcmi, habelә, ümumi şәkildә, yatağın şәraiti, quruluşu, keyfiyyәt vә texnoloji xüsusiyyәtlәri, hasilat işinә
tәsir göstәrәcәk tәáii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar daxil edilir;
hәcmi, keyfiyyәti, çıxarılma şәraiti ümumi geoloji vә ilkin geofiziki mәlumatlarla vә habelә artıq istismara
verilmiş analoji yataqların göstәricilәri vasitәsilә qiymәtlәndirilәn ehtiyatlar aid edilir;

481 Xammal vә ya xam material hazır mәhsulun formalaşmasındakı roluna görә hansı qruplara bölünür?

•

bitmәmiş mәhsul vә yarımfabrikatlar.
әsas materiallar vә yarımfabrikatlar
әsas materiallar vә bitmәmiş mәhsul;
әsas vә kömәkçi materiallar;
әsas materiallar vә zadellәr;

482 Bitmәmiş istehsala aşağıdakılardan hansı aidir?

•

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

483 Hansı göstәricilәr dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

•

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

484 Gәlәcәk dövrün xәrclәrinә daxildir

•

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

485 Aşağıdakılardan amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?

•

istehsal tsiklinin uzunluğu
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•

işçilәrin axını
işçilәrin sayı
әsas fondların orta illik dәyәri
mәnfәәtin hәcimi

486 Mәsrәf normaları tәtbiq miqyasına görә necә qruplaşdırılır?

•

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

487 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

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

488 Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?

•

texnikitәşkilati itkilәr
t exnoloji itkilәr
xalis mәsrәf
tәchizat itkilәri
texnoloji tullantılar

489 Sәnayenin istehsalının istehlak etdiyi xammal vә materiallara nәlәr daxildir?

•

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

490 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

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

491 Kәnd tәsәrrüfatı xammalının hansı növlәri var?

•

birinci vә ikinci
bitki vә heyvan mәnşәli
mineral, süni vә ikinci
mineral, süni vә әsas
süni vә tәbii

492 Faydalı qazıntının mәnimsәnilmәsinin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğunluğu öz әksini aşağıdakı hansı
göstәricilәrin necәliyindә tapmır?
әmәk mәhsuldarlığı;
faydalı qazıntıdan ehtiyatın hәcmi;
әsaslı vәsait qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti;
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•

zәnginlәşdirilmiş xammalın hәr tonunun maya dә¬yәri;
sahibkarlıq mühiti;

493 Faydalı qazıntının mәnimsәnilmәsinin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğunluğu öz әksini aşağıdakı hansı
göstәricilәrin necәliyindә tapmır?

•

materialtutumluğunun sәviyyәsi
tikintinin müddәti
faydalı ãazıntının fizikikimyәvi tәrkibi, keyfiy¬yәti;
faydalı qazıntının çıxarılma şәraiti açıq vә ya şaxta üsulu;
zәnginlәşdirilmiş hәr ton xammala әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәği;

494 Hәcmi, keyfiyyәti, çıxarılma şәraiti ümumi geoloji vә ilkin geofiziki mәlumatlarla vә habelә artıq
istismara verilmiş analoji yataqların göstәricilәri vasitәsilә qiymәtlәndirilәn ehtiyatlar hansı qrupa aiddir?

•

S1;
A vә S1;
S1 vә B;
S2;
B;

495 Kәşfiyyat işlәmәlәri vә habelә geoloji vә geofiziki mәlumatların ekstropolyasiyasının kömәyilә faydalı
qazıntının tәqribi hәcmi, habelә, ümumi şәkildә, yatağın şәraiti, quruluşu, keyfiyyәt vә texnoloji
xüsusiyyәtlәri, hasilat işinә tәsir göstәrәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum olan ehtiyatlar hansı qrupa aiddir?

•

S2;
S1;
A;
B;
S2 vә B;

496 Kәşfiyyat quyuları vә mәdәn işlәmәlәri әsasında ölçüsü (hәcmi), quruluşu, keyfiyyәti, yatağın şәraiti,
faydalı qazıntının fizikikimyәvi xüsusiyyәtlәri, çıxarılmasına tәsir edәn digәr tәbii amillәri dәqiq öyrәnilmiş,
bir sözlә, hasilata tam hazır olan faydalı qazıntılar hansı qrupa aiddir?

•

S1;
A;
S2 vә B;
S2;
B;

497 Kәşfiyyat işlәrinin mәlumatları әsasında hәcmi, yatağın әsas xüsusiyyәtlәri, quruluşu, faydalı qazıntının
keyfiyyәti vә texnoloji özünәmәxsusluğu, çıxarılması şәraitinә tәsir edә bilәcәk tәbii amillәri tәxmini mәlum
olan ehtiyatlar hansı qrupa aiddir?

•

A vә B;
A;
S1;
B;
S2;

498 Kәşfolma vә hazırlıq dәrәcәlәrinә görә ehtiyatların hansı kateqoriyalara bölünürlәr?

•

A, B, S1, S2
A1, A2, S1, S2
S1, S2,S3,S4
A1, A2, A3, A4
A, B, S, D
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499 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır?

•

topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
dövrüyyә fondlarının hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığın dövriyyә fondlarının hәcminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi

500 Dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı necә hesablanır?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinin dövrdәki günlәrin sayına nisbәti kimi
istehsal edimiş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisinin tәrsi kimi

501 Material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxildir?

•

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

502 Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslıdır?

•

istehsal tsiklinin uzunluğundan, mәhsulun maya dәyәrindәn vә istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakterindәn
istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakterindәn, mәhsulun maya dәyәrindәn vә әmәyin tәşkilindәn
istehsal tsiklinin uzunluğundan, әsas fondların yenilәşmә әmsalından vә mәhsulun maya dәyәrindәn;
istehsal olunan mәhsulun hәcmi vә tәrkibindәn, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn;
istehsal olunan mәhsulun hәcmi, işçilәrin sayı vә istehsal tsiklinin uzunluğundan

503 Müәssisәdә bitmәmiş istehsalın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?

•

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

504 Dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisi necә hesablanır?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinin dövrdәki günlәrin sayına nisbәti kimi;
dövrdәki günlәrin sayının dövretmә әmsalına nisbәti kimi;
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi.

505 Dövriyyә vәsaitlәrinin ayın әvvәlinә qalığı 200 min man, ayın axırına qalığı 300 min mana,
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min manatdırsa, onda ay üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı
nәyә bәrabәrdir?

•

12
2,4
4,8
6
2,4
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506 Dövriyyә vәsaitlәrinin ayın әvvәlinә qalığı 360 min man, ayın axırına qalığı 120 min mana,
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min manatdırsa, onda ay üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı
nәyә bәrabәrdir?

•

0,6
0,4;
0,1
0,2
0,3;

507 I rübdә dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığı 240 min man, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min
manatdır, II rübdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı 1,2 dәfә artırsa, onda II rübdә 1200 min manat
mәblәğindә mәhsulu satmaq üçün tәlәb olunan dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığı nәyә bәrabәrdir?

•

160 min man;
150 min man
200 min man
260 min man
180 min man;

508 Sәnaye müәssisәsindә bir il әrzindә mәmulat istehsalında dövriyyә fondlarının bitmәmiş istehsalda olan
mәblәği 189540 min manat olarsa onda günlük bitmәmiş istehsalın mәblәği nә qәdәr olar?

•

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

509 Sәnaye müәssisәlәrindә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitin hansı elementi dövriyyә fondlarının
strukturunda әn aşağı xüsusi çәkiyә malikdir?

•

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

510 Sәnaye müәssisәlәrindә adәtәn gәlәcәk dövrün xәrclәri dövriyyә fondlarının neçә faizini tәşkil edir?

•

10;
20;
25;
15;
5.

511 Sәnaye müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri nәdir?

•

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

512 İstehsal ehtiyatlarının növlәri hansılardır?
cari, istehsal, satış, sığorta
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•

cari, mövsümü, müddәtli, hazırlıq
uzun müddәtli, qısamüddәtli, cari, hazırlıq
cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü
istehsal, satış, xidmәt, cari

513 Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә olunur?

•

texniki әlamәtlәr
psixoqrafik әlamәtlәr
iqtisadi әlamәtlәr
tәşkilati әlamәtlәr
texnoloji әlamәtlәr

514 Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә olunmur?

•

mәhsula ehtiyac әlamәtlәr
psixoqrafik әlamәtlәr
coğrafi әlamәtlәr
demoqrafik әlamәtlәr
tәşkilati әlamәtlәr

515 Sәnaye müәssisәsinin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır?

•

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

516 İki mәhsulgöndәrmә arasındakı vaxt intervalında müәssisәnin normal işini tәmin etmәk üçün hansı növ
ehtiyat yaradılır?

•

cari ehtiyat
sığorta ehtiyatı
müәssisәdaxili ehtiyat
mövsümü ehtiyat
hazırlıq ehtiyatı

517 Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslı deyil?

•

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

518 Maddi resursların tәfsillәşdirmә dәrәcәsinә görә mәsrәf normaları necә qruplaşdırılır?

•

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

519 Fәrz edәk ki, sәnaye müәssisәsindә bir il әrzindә 5000 hissә hazırlanıb vә onların istehsalına 18200 kq
polad istehlak edilmiş, bir әdәd hissәyә mәsrәf norması 3,9 kq olarsa onda bu müәssisәdә polada qәnaәtin
miqdarı nә qәdәr olar?
3384,6 kq;
77/105

23.12.2016

•

9666,7 kq;
1300 kq;
14196 kq;
16917,9 kq;

520 Sәnaye müәssisәsindә bitmәmiş istehsalda maya dәyәri 210 min manat vә hazır mәhsulun maya dәyәri
420 min manat olarsa onda mәmulatın bitmәmiş istehsalda hazırolma sәviyyәsi nә qәdәrdir?

•

4;
2;
0,5;
210;
630;

521 Sәnaye müәssisәlәrindә mәmulatın bitmәmiş istehsalda hazırolma sәviyyәsi necә hesablanır?

•

hazır mәhsulun maya dәyәri ilә bitmәmiş istehsalda maya dәyәrinin hasili kimi
bitmәmiş istehsalda maya dәyәrinin hazır mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
hazır mәhsulun maya dәyәri ilә bitmәmiş istehsalda maya dәyәrinin fәrqi kimi;
hazır mәhsulun maya dәyәri ilә bitmәmiş istehsalda maya dәyәrinin cәmi kimi
hazır mәhsulun maya dәyәrinin bitmәmiş istehsalda maya dәyәrinә nisbәti kimi;

522 Sәnaye müәssisәsindә natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi 1000 әdәd, mәhsul vahidinin maya
dәyәri 432 min manat, mәhsul istehsalı müddәti 0,4 gün vә mәmulatın bitmәmiş istehsalda hazırolma әmsalı
0,5 olarsa onda dövriyyә fondlarının bitmәmiş istehsalda olan hәcmi nә qәdәrdir?

•

43200 min manat;
86400 min manat;
216000 min manat;
34560 min manat;
540000 min manat;

523 Sәnaye müәssisәlәrindә dövriyyә fondlarının bitmәmiş istehsalda olan hәcmi necә hesablanır?

•

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

524 Sәnaye müәssisәlәrindә materiallara qәnaәtin hәcmi necә hesablanır?

•

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

525 Sәnaye müәssisәlәrindә il әrzindә dövriyyә fondlarının bitmәmiş istehsalda olan hәcmi necә hesablanır?
natural ölçülәrdә mәhsul buraxılışının hәcmi, mәhsulun istehsalı müddәti vә mәmulatın bitmәmiş istehsalda
hazırolma sәviyyәsi göstәricilәrinin cәmi kimi
78/105

23.12.2016

•

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, 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

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

•

5 faizi
30 faizi
4550 faizi
55 faizi
7580faizi

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

•

8085faizi
7075 faizi
2530 faizi
4045 faizi
6065 faizi

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

•

75 faizi;
80 faizi;
20 faizi;
65 faizi;
35 faizi;

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

•

25 faizi;
7 faizi;
23 faizi
45 faizi
15 faizi

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

•

2530 faizi
4055 faizi
7080 faizi
5  10 faizi
1520 faizi

531 Nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi yeni mәhsulun oxşar
mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur;
nümunәvi tәmsilçinin material mәsrәfi norması yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә
almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur.

•
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•

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

532 Oxşarlığa görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

•

mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hiss'әnin) hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi
normasına vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi norması ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini
nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalının hasilinә vurulur;
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun
oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әm
oxşar mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun material mәsrәfi norması ilә
yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici 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

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

•

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

534 Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?

•

materialdan orta günlük mәsrәf norması istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur
istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminin materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә
istehsal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi;
materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta vurulur;
materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi;
materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt dövriyyә
vәsaitlәrinin orta qalığına vurulur;

535 Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?

•

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

536 Mәmulat üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

•

mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәsrәfi normasına
vurulur.
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәsrәfi
mәmulat vahidi üzrә material mәsrәfi normasının hәmin mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş
hәcminә nisbәti kimi
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mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә vurulur
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә nisbәti kimi

537 Ticarәt vasitәçilәrinә aid deyil:

•

konsaltinq tәşkilatı.
agentlәr;
dilerlәr;
distributerlәr;
kommivoyajerlәr;

538 Sәnaye müәssisәsinin marketinq sistemi aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmir:

•

bazarda mövcud olan tәlәbatın mümkün qәdәr çox ödәnilmәsinә nail olmaq mәqsәdilә tәdbirlәr sisteminin işlәnib
hazırlanmasında.
mәhsul (xidmәt) çeşidi vә qiymәtinin planlaşdırılmasında;
bazarın kompleks öyrәnilmәsindә (tәdqiqindә);
plan üzrә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәrur olan işçilәrә tәlabatın hesablanmasında;
potensial (real) tәlәbatın vә ödәnilmәyәn ehtiyacların müәyyәn edilmәsindә;

539 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin marketinq fәaliyyәtinә aid deyil?

•

işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;
müәssisәlәrin istehsal hәcminin (tәklifinin) bazarın mövcud potensial tәlәblәrinә uyğunlaşdırıla bilmә
imkanlarının araşdırılması;
bazarda mәhsullara olan potensial tәlәbatın vә ehtiyacların hәcminin, onun dinamikasının, şәraitinin, hadisәlәrin
real gedişinin vә onun inkişaf perspektivlәrinin dәqiq nәzәrә alınması.
müәssisәdә mәhsulların reallaşdırılması şәraitinә, tәlәbatın dәyişmәsinә vә s. bu kimi mәsәlәlәrә çevik
münasibәtlәrin göstәrilmәsinә nәzarәt edilmәsi;
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsula tәlәbatın, başqa sözlә, mәhsul bazarının yaradılmasına vә formalaşdırılmasına
fәal tәsir göstәrilmәsi

540 Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil?

•

mәhsul çeşidinin planlaşdırılması;
istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi;
mәhsul göndәrәnlәrlә hesablaşmaların sәmәrәli tәşkili.
yeni istehlakçıların tapılması vә seçilmәsi
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili;

541 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsindә marketinq fәaliyyәtinin metodlarına daxil deyil?

•

xarici mühitin tәhlili.
daxili mühitin tәhlili;
istehlakçıların (alıcıların) tәhlili;
bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışın planlaşdırılması;
qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması;

542 Birja mәhsuluna görә birjaların hansı növlәri var?

•

qapalı, açıq, qarışıq.
istehsal, kommersiya, fond;
әmtәә, fond, valyuta;
texniki, texnoloji, iqtisadi;
universa, beynәlxalq, ixtisaslaşmış;

543 Diler:
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•

әmtәәlәrin alqı vә satqısı üzrә sifarişçinin vәsaiti hesabına onun xeyrinә öz adından vә ya sifarişçinin adından
vasitәçilik edәn şәxsdir.
birjanın arbitraj komissiyasının üzvü olan şәxsdir;
öz adından vә öz vәsaitinә әmtәәlәrin alqı vә satqısını hәyata keçirәn şәxsdir;
әmtәәlәrin daşınmasını tәşkil edәn şәxsdir;
birjanın idarә heyәtinin üzvü olan şәxsdir;

544 Broker:

•

birjanın arbitraj komissiyasının üzvü olan şәxsdir.
әmtәәlәrin alqı vә satqısı üzrә sifarişçinin vәsaiti hesabına onun xeyrinә öz adından vә ya sifarişçinin adından
vasitәçilik edәn şәxsdir;
öz adından vә öz vәsaitinә әmtәәlәrin alqı vә satqısını hәyata keçirәn şәxsdir;
Qiymәtli kağızların vә ya onların sertifikatlarının saxlanmasını, yaxud uçotunu vә qiymәtli kağızlara olan
hüquqların keçmәsi üzrә xidmәtlәri hәyata keçirәn şәxsdir;
birjanın idarә heyәtinin üzvü olan şәxsdir;

545 әmtәә birjası

•

müәyyәn edilmiş qaydalar әsasında әvvәlcәdәn tәyin olunmuş yerdә vә vaxtda aşkar kütlәvi sövdәlәşmә şәklindә
dövlәt satınalmalarını hәyata keçirәn qurumdur.
müәyyәn edilmiş birja qaydaları әsasında әvvәlcәdәn tәyin olunmuş yerdә vә vaxtda aşkar kütlәvi sövdәlәşmә
şәklindә hәyata keçirilәn topdansatış ticarәt bazarını tәşkil etmәk mәqsәdi güdәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin
könüllü birliyi әsasında yaradılan hüquqi şәxs statusuna malik qurumdur;
müәyyәn edilmiş birja qaydaları әsasında әvvәlcәdәn tәyin olunmuş yerdә vә vaxtda aşkar kütlәvi sövdәlәşmә
şәklindә hәyata keçirilәn pәrakәndәsatış tijarәt bazarını tәşkil etmәk mәqsәdi güdәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin
könüllü birliyi әsasında yaradılan hüquqi şәxs statusuna malik qurumdur;
müәyyәn edilmiş qaydalar әsasında әvvәlcәdәn tәyin olunmuş yerdә vә vaxtda aşkar kütlәvi sövdәlәşmә şәklindә
qiymәtli kağızların satışını tәşkil etmәk mәqsәdi güdәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin könüllü birliyi әsasında
yaradılan hüquqi şәxs statusuna malik qurumdur;
müәyyәn edilmiş qaydalar әsasında әvvәlcәdәn tәyin olunmuş yerdә vә vaxtda aşkar kütlәvi sövdәlәşmә şәklindә
valyuta satışını tәşkil etmәk mәqsәdi güdәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin könüllü birliyi әsasında yaradılan hüquqi
şәxs statusuna malik qurumdur;

546 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının I mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәruri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olunması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn
edilmәsi;
firma vә müәssisәnin material resurslarına tәlәbatının tәmin edilmәsi.
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması

547 Sәnaye müәssisәlәrinin madditexniki tәminat işi başlanğıcından sonuna qәdәr neçә mәrhәlәni özündә
birlәşdirir?

•

7
5
4
8
3

548 Madditexniki tәminat nәdir?

•

müәssisәdә invevstisiya fәaliyyәtinin tәlәb olunan hәcmdә maliyyәlәşmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәni zәruri hәcmdә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә istehsalın yüksәk ixtisaslı karlarla tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә istehsalın material resurslar vә texniki vasitәlәrlә tәmin edilmәsi prosesidir;

549 Marketinq nәdir?
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•

müәssisәnin xammal vә materiallarla tәminatı prosesidir;
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinini sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmidir;
idarәetmәnin metodlarından biridir.
bazarda mәhsulun satışı ilә әlaqәdar kontraktların bağlanması prosesidir;
bazarın kompleks tәhlili vә proqnozlaşdırılması prosesidir;

550 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının III mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәruri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn
olunması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn
edilmәsi
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
firma vә müәssisәnin material resurslarına tәlәbatının tәmin edilmәsi.

551 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının IV mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) da¬nı¬şıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramı¬na) vә mәs¬rәf normalarına görә material resurslarına tә¬lәbatın müәyyәn
edil¬¬mә¬si;
müәyyәn parametrlәrinә görә mәhsul göndәrәnlәrdәn әn әlverişlisinin seçilmәsi.
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru¬ri materialların texniki xarakteristi¬kası¬nın hәrtәrәfli
müәyyәn olun¬ması;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahı¬sının iş¬lә¬nib hazırlanması;

552 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının V mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

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

553 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının II mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

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

554 İstehsal vasitәlәrinә tәlәbatın hesablanmasında hansı göstәricilәrdәn daha çox istifadә olunur?

•

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

555 Birjada hәyata keçirәn fәaliyyәt növlәrinә (әmәliyyatlara) aiddir:

•

opsion kontraktlarının bağlanması.
texnoloji prosesin tәşkili;
icarә müqavilәlәrinin bağlanması;
istehsal fәaliyyәti;
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innovasiya fәaliyyәti;

556 Aşağıdakılardan hansı әmtәә birjasının vәzifәlәrinә aid deyil?

•

birja iştirakçıları tәlәb edәrlәrsә, real әmtәәnin keyfiyyәt ekspertizasını tәşkil etmәk;
birjada satılan әmtәәlәrin satış şәrtlәrini әks etdirәn büllütenlәrin nәşr edilmәsi;
birja әqdlәrinin qeydә alınması vә rәsmilәşdirilmәsi;
daimi fәaliyyәt göstәrәn topdansatış әmtәә bazarının tәşkili;
istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi;

557 Opsion kontrakı:

•

әmtәәlәrin saxlanması vә daşınm asını tәnzimlәyәn kontraktdır.
alıcının müәyyәn edilmiş vaxtda vә qiymәtdә müәyyәn hәcmdә gәlәcәkdә әmtәәnin almaq hüququnun tәsbit
olunduğu, lakin bunu zәruri etmәyәn kontraktdır;
alıcının faktiki olaraq әmәәni aldığının tәsdiqlәyәn kontraktdır;
alıcının müәyyәn edilmiş vaxtda vә qiymәtdә müәyyәn hәcmdә gәlәcәkdә әmtәәnin alınmasını zәruri edәn
kontraktdır;
birjanın işçisi ilә onun idarә heyәtinin arasında bağlanan kontratdır;

558 Fyuçers kontraktı nәdir?

•

bijada klrinq xidmәtinin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan kontraktdır.
birjada bağlanan vә alıcının müәyyәn edilmiş vaxtda vә qiymәtdә müәyyәn hәcmdә gәlәcәkdә әmtәәnin
alınmasını zәruri edәn standart kontraktdır;
Birjada bağlanan vә alıjının faktiki olaraq әmәәni aldığının tәsdiqlәyәn kontraktdır;
birjada bağlanan vә alıcının müәyyәn edilmiş vaxtda vә qiymәtdә müәyyәn hәcmdә gәlәcәkdә әmtәәnin almaq
hüququnun tәsbit olunduğu, lakin bunu zәruri etmәyәn kontraktdır;
әmtәәlәrin saxlanması vә daşınm asını tәnzimlәyәn kontraktdır;

559 әmtәә birjasının üzvü ola bilәr:

•

ictimai birliklәr, dini vә xeyriyyә tәşkilatları vә fondları.
banklar, kredit vә sığorta tәşkilatları;
ali vә yerli dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanlar;
әmtәә birjasının qulluqçuları;
birjada satılan әmtәәnin tijarәti ilә mәşğul olan müәssisәlәr;

560 Marketinq proqramının hazırlanmasında aşağıdakı elementlәrin hansından istifadә edilmir?

•

marketinq mәqsәdlәrinin müәyyәn olunması.
bazar seqmentinin müәyyәn edilmәsi;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә uzunluğunun müәyyәn edilmәsi;
satış bazarının müәyyәn edilmәsi;
daxili vә xarici mühit amillәrinin tәsirinin uçota alınması ilә planların dәqiqlәşdirilmәsi;

561 Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

madditexniki tәminat xidmәtinin strukturunu tәkmil¬lәşdir¬mәk;
mәhsulgöndәrәnlәrlә sәmәrәli tәsәrrüfat әlaqәlәrini qurmaq;
müәssisәnin әmәk resurslarına olan tәlabatının tәmin edilmәsi;
material resurslarını әn sәmәrәli yolla әldә etmәk, istehsalı xammal vә materiallarla birqәrarda, tam vә vaxtında
tәmin etmәk;
madditexniki tәminat planlarını tәrtib etmәk;

562 Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas funksiyalarına aid deyil?

•

istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatın – sifarişlәrin müәyyәn
edilmәsi;
sәmәrәli tәminat formasının seçilmәsi vә onun iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması;
müәssisәnin idarәetmә aparatının işini tәkmillәşdirmәk;
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•

material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbulu vә qorunub saxlanılması işlәri üzrә nәzarәtin tәşkil edilmәsi;
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdiriji hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin
tәrtibi;

563 Sәnaye müәssisәsindә materiala tәlabatı hesabladıqda aşağıdakı hansı metoddan istifadә edilmir?

•

oxşarlığa görә hesablama metodu (analoci metod);
nümunәvi tәmsilçiyә (tipik nümayәndәyә) görә hesablama metodu;
materialtutumluğa görә hesablama metodu;
mәmulat üzrә hesablama metodu;
hissә (detal) üzrә hesablama metodu;

564 Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

mәhsulun satış strategiyasının müәyyәn olunması.
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru¬ri materialların texniki xarakteristi¬kası¬nın hәrtәrәfli
müәyyәn olunması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn
edilmәsi;
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) da¬nı¬şıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;

565 Sәnaye müәssisәsindә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?

•

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

566 әmtәә birjasında idarә heyәtinin sәlahiyyәtinә aid deyil:

•

birjanın kommersiya mәlumatlarının dәrj olunması vә reklam fәaliyyәtinin tәşkili.
uçotun tәşkili vә aparılması, müәyyәn edilmiş statistik hesabatların hazırlanması, birjanın tәsәrrüfatmaliyyә
fәaliyyәtinin tәmin olunması;
birja üzvlüyünә qәbul olunma, birja üzvlüyündәn azad olunma mәsәlәlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi vә hәll
olunması;
birja әmlakının әldә edilmәsi vә satılması vә birja komitәsinin sәrәnjamı ilә onun adından digәr hüquqi
әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi;
muzdla işlәyәn vә birja üzvü olmayan işçilәrin vә qulluqçuların işә qәbulunun vә işdәn azad olunmasının hәyata
keçirilmәsi;

567 әmtәә birjasında kotirovka komissiyasının әsas vәzifәsi:

•

birjada әqdlәri sәnәdlәşdirmәkdәn, tәrәflәrin müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәkdәn
ibarәtdir.
birjada әqdlәrin bağlanması zamanı qiymәtlәrin müxtәlif növlәrinin uçotunun tәşkil etmәkdәn ibarәtdir;
birja ticarәtinә daxil olan әmtәәlәrin ekspertizasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir;
birja zalında birja ticarәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәkdir;
birjada әqdlәrin bağlanması üçün zәruri materiallarla tәmin etmәkdәn ibarәtdir;

568 әmtәә birjasında birja komitәsinin (şurasının) sәlyaihәtlәrinә nә daxil deyil?

•

birja tijarәtinin gününü vә saatını müәyyәn etmәk;
idarә heyәtinin hesabatlarına baxmaq;
nizamnamә kapitalına әlavә payların qoyulması qaydası vә müddәtini müәyyәn etmәk;
müqavilә bağlamaq, birjanın әmlakına vә vәsaitlәrinә sәrәnjam vermәk;
brokerlәr üçün ixtisas imtahanlarını hәyata keçirmәyi, onların birjada qeydiyyatını tәşkil etmәk.

85/105

23.12.2016

569 әmtәә birjasının idaretmә orqalarına nә daxil deyil?

•

arbitraj komissiyası.
birja komitәsi (şurası);
idarә heyәti;
tarif şurası;
kotirovka komissiyası;

570 әmtәә birjasında tijarәt qaydaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

birjanın kotirovka komissiyası;
birjanın prezidenti;
birjanın idarә heyәti;
birjanın ümumi yığıncağı;
birjanın arbitraj komissiyası.

571 әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

•

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

572 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn İşin xarakteri ilә
әlaqәdar amillәrә aid deyil?

•

әmәk şәraiti;
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi.
tәlәb edilәn iş tәcrübәsi vә vәrdişlәr;
әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi;
işin icrası üçün mәsuliyyәtin sәviyyәsi;

573 әmәk mәhsuldarlığı nәdir?

•

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

574 әmәk haqqı nәdir?

•

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

575 Vaxtamuzd formada fәhlәnin әmәyi ödәnilir:

•

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

576 әmәk mәhsuldarlığının folrmaları.

•
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•

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

577 Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sistemlәrinә aid deyil?

•

mütәrәqqi işәmuzd
mükafatlı işәmuzd
sadәlәşdirilmiş işәmuzd
birbaşa işәmuzd
dolayı işәmuzd

578 әmәyin ödәnişinin vaxtamuzd formasına aiddir:

•

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

579 әmәk mәhsuldarlığının ölçülmә üsulları hansıdır?

•

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

580 әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәcәsinin
yüksәldilmәsi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıqların
modernlәşdirilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıqların
modernlәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi;
yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin
sәmәrәli tәşkili;
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn
әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi;

581 әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

•

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

582 Sәnaye müәssisәsindә bir il әrzindә 350 min manatlıq mәhsul istehsal olunub, ilin әvvәlindә işçilәrin
sayı 80 nәfәr, iin sonunda 60 nәfәr olarsa onda müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığı nә qәdәr olar?

•

5100man/nәfәr;
5200man/nәfәr;
4600man/nәfәr;
4800man/nәfәr;
5000man/nәfәr;
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583 Sәnaye müәssisәsindә I dәrәcәli fәhlәnin tarif maaşı 560 manat, II dәrәcәli fәhlәnin tarif maaşı 590
manat, I dәrәcәli fәhlәnin tarif maaşı 640 manat olarsa onda II vә III dәrәcәli fәhlәlәrin tarif әmsalı neçә
olaca?

•

0,8 vә 0,78;
0,9 vә 0,88;
1,05 vә 1,14.
1,1 vә 1,2;
1,05 vә 1;

584 әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

•

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

585 әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

•

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

586 әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

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

587 әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin tәşkilati amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıqların
modernlәşdirilmәsi;
yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin
sәmәrәli tәşkili, kollektivin әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәsi üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi stimulların
yaradılması;
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn
әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәcәsinin
yüksәldilmәsi;
mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin
işlәnmәsi vә tәtbiqi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvi
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsi artırılması;

588 Sәnaye müәssisәlәrindә illik әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

•

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;

589 Sәnaye müәssisәlәrindә rüblük әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
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•

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;

590 Sәnaye müәssisәlәrindә aylıq әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

•

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;

591 Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk tutumu necә hesablanır?

•

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;

592 Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

•

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;

593 әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan akkord işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
birbaşa әmәk haqqından 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 qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq verilir;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun
miqdarından birbaşa asılı olur;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bütövlükdә hesablanılır;

594 әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mükafatlı işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
birbaşa әmәk haqqından 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 qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq verilir;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun
miqdarından birbaşa asılı olur;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bütövlükdә hesablanılır;

595 әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mütәrәqqi işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
birbaşa әmәk haqqından 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 qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq verilir;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun
miqdarından birbaşa asılı olur;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bütövlükdә hesablanılır;

596 әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan dolayı işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:
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•

işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır.
birbaşa әmәk haqqından 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 qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq verilir;
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun
miqdarından birbaşa asılı olur;
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bütövlükdә hesablanılır;

597 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil?

•

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

598 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn Dövlәtin sosial
siyasәti, müәyyәn edilmiş sosial normativlәr adlanan amillәr qrupuna aiddir?

•

minimum әmәk haqqı vә minimum istehlak dәrәcәsi.
hәmkarlar vә digәr fәhlә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi;
mülkiyyәt mәnsubiyyәti;
işә qәbulun miqyası vә müddәti;
işә qәbulun miqyası vә müddәti;

599 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn әmәk bazarında
mövcud olan konyunktura adlanan amillәr qrupuna aiddir?

•

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

600 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn Müәssisә ilә bağlı
amillәrә aid deyil?

•

әmәk mәh¬sul¬darlığının sәviy¬yәsi.
hәmkar¬lar vә digәr fәh¬lә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi;
müәssisәnin gәlirliyi;
mülkiyyәt mәnsubiyyәti;
işә qәbulun miqyası vә müddәti;

601 әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi zamanı әmәyin nәticәsini xarak¬terizә edәn göstәricilәrә aid
deyil:

•

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

602 Kimlәr üçün әmәyin ödәnilmәsinin dolayı işәmuzd formasından istifadә olunur?

•

әsas fәhlәlәr;
rәhbәrlәr.
xidmәtçilәr;
mütәxәssislәr;
kömәkçi fәhlәlәr;
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603 Sәnaye müәssisәlәrindә tarif cәdvәlinin diapozonu necә hesablanır

•

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

604 Sәnaye müәssisәlәrindә tarif әmsalı necә hesablanır?

•

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

605 әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd formasının tәtbiqi şәrti hansıdır?

•

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

606 Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin sosial amillәrinә aşağıdakılardan hansılar
aiddir?

•

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn
әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi stimulların
yaradılması;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
ictimai vә dövlәt quruluşunun характери;
mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәcәsinin
yüksәldilmәsi;

607 Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin sosial amillәrinә aşağıdakılardan hansılar
aiddir?

•

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

608 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığıınn yüksәldilmәsinin sosial amillәrinә
aid deyil?

•

ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri;
işçilәrin mәnәvi stimullaşdırma dәrәcә vә sәviyyәlәri;
kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvisiyasi sәviyyәlәri;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi;
sosial nikbinlik vә gәlәcәyә inam;

609 Mәnfәәt nәdir?
müәssisә gәlirindәn material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan pul vәsaitidir
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•

müәssisәnin gәlirinin tәsisçilәr tәrәfindәn ehtiyat fonduna yenidәn qoyduğu vәsaitdir
müәssisәnin mәcmu gәliridir
müәssisә gәlirindәn xәrclәr vә dövlәt vergilәri vә rüsumlәrı ödәnildikdәn sonra qalan hissәdir
müәssisәnin ehtiyat fondunun әsas mәnbәyi olub, xәrclәrlә gәlirin fәrqinә bәrabәrdir

610 Mәhsulun keyfiyyәti:

•

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

611 Sertifikasiya:

•

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

612 Standartlaşdırma:

•

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

613 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?

•

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

614 Mәhsulun keyfiyyәti:

•

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

615 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

•

regional standartlar;
beynәlxalq standartlar;
mühasibat standartları;
milli standartlar.
dövlәtlәrarası standartlar;

616 Maya dәyәrinin aşağı salınmasının ehtiyat mәnbәlәri hansılardır?
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•

amortizasiyanı sürәtlәndirilmәsi, işçilәrin növbәdәn kәnar işә cәlb edilmәsi, әn aşağı qiymәtә olan işçi
qüvvәsindәn vә materialların istehsala cәlb olunması
ixtisassız vә az ixtisaslı fәhlәlәrdәn istifadә, daha ucuz vә keyfiyyәtsiz xammaldan istifadә, idarәetmәdә inzibati
metodların tәtbiqinin genişlәndirilmәsi
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
әmәktutumunun, fondtutumunun, materialtutumunun vә istehsalın idarә edilmәsi xәrclәrinin azaldılması

617 Texnolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?

•

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

618 Mәmulatın etibarlılığı:

•

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

619 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

•

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

620 әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcәsinә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

•

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

621 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tәmin
edilmәsi ilә bağlı olan xәrslәrә aid deyil?

•

zayın baş vermә sәbәblәrinin tәhlili ilә әlaqәdar xәrslәr;
avadanlığa vә alәtә texniki xidmәtin tәşkili, heyәtin öyrәdilmәsi ilә әlaqәdar xәrslәr;
mәhsulun realizasiyası imkanlarının tәhlili ilә әlaqәdar xәrslәr;
yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar xәrslәr;
keyfiyyәtin planlaşdırlıması vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdar xәrslәr;

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

•

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

623 Mәmulatın estetik göstәricilәri:
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•

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

624 Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

•

mәhsulların sayının kәmiyyәtsә nisbi mәnada azalması demәkdir
mәhsulların istehsalının faktiki hәcminin artması demәkdir
işçilәrin sayının ixtisar edilmәsi demәkdir
mәhsulların sayının kәmiyyәtsә nisbi mәnada artı¬rıl¬ması demәkdir
tәklifin azlması demәkdir

625 Sәnaye müәssisәlәrindә seçmә әmsalı necә müәyyәn olunur?

•

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

626 Sәnayedә işçilәrin plan sayını necә hesablayırlar?

•

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;
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 fәrqi kimi;
bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının hasili kimi;

627 Sәnayedә işçilәrin plan sayını necә hesablayırlar?

•

plan iş hәjminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan işçilәrin sayının әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
he¬sa¬¬áına iş ãüââәsinә ãәnaәtә nisbәti kimi;
plan iş hәjminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan işçilәrin sayından әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
he¬sa¬¬áına iş ãüââәsinә ãәnaәt çıxılır.
plan iş hәjminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan işçilәrin sayı ilә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
he¬sa¬¬áına iş ãüââәsinә ãәnaәtin cәmi kimi;
plan iş hәjminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan işçilәrin sayı ilә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
he¬sa¬¬áına iş ãüââәsinә ãәnaәtin hasili kimi;
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi he¬sa¬¬áına iş ãüââәsinә ãәnaәtin plan iş hәjminin yerinә yetirilmәsi üçün
zәruri olan işçilәrin sayına nisbәti kimi;

628 Müәssisәdә normalaşdırılan işlәrin icrası üçün fәhlә kadrlara tәlәbat necә hesablanır?

•

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

629 Kadr axıcılığının motiv¬lәrinә aid deyil:
әmәk şәraitinin әlverişsiz vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması ;
ixtisasın artırılması im¬kanlarının yoxluğu;
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•

işin möv¬süm¬lü olması.
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi;
xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im¬kanlarının yoxluğu;

630 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

•

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

631 Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi onun istifadәsi vә ya istismarı prosesindә әtraf mühitә ziyanlı
tәsirini xa¬rakterizә edir?

•

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

632 Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi mәmulatın orijinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu,
özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş vә gözoxşamağı kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?

•

standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri;
mәhsulun tәyinatı göstәricilәri;
etibarlılıq göstәricilәri;
mәmulatın estetik göstәricilәri;
mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti.

633 Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi insanmaşınmühit sistemini xarakterizә edir?

•

ekoloji göstәrisilәr.
texnolojilik göstәrisilәri
erqonomik göstәrisilәr;
mәmulatın estetik göstәrisilәri;
patenthüquq göstәrisilәri;

634 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aiddir?

•

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

635 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin xüsusi vәsaitlәrinin formalaşdırılması mәnbәlәrinә aid
deyil?

•

nizamnamә kapitalı
kreditor borcları
amortizasiya ayırmaları
mәnfәәt
sәhm buraxlışından daxil olan vәsaitlәr

636 Sәnaye müәssisәlәrinin xüsusi vәsaitlәrinin formalaşdırılması mәnbәlәri hansılardır?

•

nizamnamә kapitalı, әlavә kapital, uzunmüddәtli borjlar, qısamüddәtli borjlar
mülkiyyәtçi kapitalı, müәssisә tәrәfindәn yaradılmış ehtiyatlar
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әlavә kapital, nizamnamә kapitalı
mәqsәdli maliyyәlәşmә, bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, yığım fondları
ehtiyat kapitalı, bank borcları, ianә vә yardımlar

637 Sәnaye müәssisәsinin maliyyәsinin funksiyaları hansıdır?

•

ümumi maliyyә tәhlili, tәlәbolunan maliyyә resurslarının tәhlili vә planlaşdırılması
dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığı, ümumi maliyyә tәhlili
ümumi maliyyә tәhlili vә planlaşdırılması, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, maliyyә resurslarının
bölgüsü
vergiödәmә, әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi, tәlәb olunan maliyyә
resurslarının hәjmi, kredit alma imkanlarının tәhlili
müәssisәnin istehsal potensialının formalaşdırılması vә artırılması, onun optimal strukturunun tәmin edilmәsi, cari
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmin edilmәsi

638 Nizamnamә kapitalının (fondunun) hәcmi:

•

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

639 Sәnaye müәssisәsindә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

•

istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr
ehtiyat kapitalı
yığılmış mәnfәәt
әlavә kapital
mülkiyyәtçi tәrәfindәn verilәn kapital

640 Mәhsulun maya dәyәri:

•

rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtdir.
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә
mәcmusunu әks etdirir;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı xәrclәrinin, әsas fondlardan
amortizasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmusunu әks etdirir;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrini әks etdirir;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, materiala çәkilәn xәrclәrin vә әsas
fondlardan amortizasiya ayırmalarının mәcmusunu әks etdirir;

641 İstehsal mәsrәflәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?

•

material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri.
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası 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, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi 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;

642 Hansı xәrclәr dәyişәn xәrclәrә aiddir?

•

әsas fondların amortizasiyası xәrclәri
әsas sexdә işlәyәn әsas fәhlәnin әmәk haqqı
tәmir tәsәrrüfatında işlәyәn fәhlәnin әmәk haqqı
müәssisә direktorunun әmәk haqqı
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müәssisәnin baş mühasibinin әmәk haqqı

643 Hansı xәrclәr şәrti sabit xәrclәrә aiddir?

•

әsas fondların amortizasiyası xәrclәri
satın alınmış dәstlәşdirici mәmulatlar vә yarımfabrikatların alınması xәrclәri
texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq xәrclәri
әsas istehsal fәhlәlәrin әmәk haqqı
әsas xammal vә materiala xәrclәr

644 Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә tәsniflәşdirilmәsi nәyә xidmәt edir?

•

amortizasiya ayırmalarını müәyyәn etmәyә
әmәk haqqı xәrclәrini müәyyәn etmәyә
konkret mәhsul vahidinin maya dәyәrini müәyyәn etmәyә
әmәtәlik mәhsulun maya dәyәrini müәyyәn etmәyә
ümumi mәhsulun maya dәyәrini müәyyәn etmәyә

645 Sәnaye müәssisәlәri 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

646 Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

•

hazır mәsul anbarının hәcmini
inflyasiyanın sәviyyәsi
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti
mәhsulun maya dәyәri
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları

647 Aşağıdakı hansı xәrc elementi müәssisәnin topdansatış qiymәtinә aiddir?

•

ticarәt tәşkilatlarının әlavәsi;
tәchizatsatış tәşkilatlarının әlavәsi;
müәssisәnin topdansatış qiymәtinә görә әlavә dәyәr vergisi;
mәhsulun maya dәyәri;
tәchizatsatış әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi;

648 Aşağıdakı hansı xәrc elementi sәnayenin topdansatış qiymәtinә aid deyil?

•

ticarәt tәşkilatlarının әlavәsi;
tәchizatsatış tәşkilatlarının әlavәsi;
müәssisәnin topdansatış qiymәtinә görә әlavә dәyәr vergisi;
mәhsulun maya dәyәri;
tәchizatsatış әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi;

649 Aşağıdakı hansı xәrc elementi mәhsulun pәrakәndәsatış qiymәtinә aiddir?

•

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;
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650 Maya dәyәri hansı göctәrcinin hesablanmasında baza rolu oynaya bilmir?

•

xalis mәnfәәtin
mәnfәәtin;
әmәk mәhsuldarlığının;
mәhsul vahidi rentabelliyinin;
qiymәtin müәyyәn edilmәsindә;

651 Sәnaye müәssisәsindә cәlb edilmiş maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan
hansı aid deyil?

•

borc vәsaitlәri
ehtiyat kapitalı
kreditor borcları
istiqrazların vә başqa borc qiymәtli kağızların satışından daxil olan vәsaitlәr
bank kreditlәri

652 Sәnaye müәssisәsindә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

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

653 Sәnaye müәssisәsinin balansının passiv hissәsi nәyi göstәrir?

•

müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini;
müәssisәnin әmlakının tәrkibini;
müәssisәnin pul vәsaitlәrini.
müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını;
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını;

654 Sәnaye müәssisәsinin balansının aktiv hissәsi nәyi göstәrir?

•

müәssisәnin işçilәrinin sayını;
müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini;
müәssisәnin әmlakının tәrkibini;
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını;
müәssisәnin öhdәliklәrini.

655 İstehsal xәrclәri nәdir?

•

maya dәyәri ilә reklam vә mühafizә xәrclәrinin cәmidir
mәcmu ictimai mәhsulun xüsusilәşmiş hissәsi, mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin mәcmusudur
mәhsulun istehsalına çәkilәn bütün xәrclәrin cәmidir
maya dәyәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәmidir.
mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasınadәk çәkilәn bütün xәrclәr

656 Sәnaye müәssisәlәrinin xüsusi vәsaitlәrinin formalaşdırılması mәnbәlәri hansılardır?

•

nizamnamә kapitalı, әlavә kapital, uzunmüddәtli borjlar, qısamüddәtli borclar
ehtiyat kapitalı, bank borcları, ianә vә yardımlar
mәqsәdli maliyyәlәşmә, bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, yığım fondları
әlavә kapital, nizamnamә kapitalı
mülkiyyәtçi kapitalı, müәssisә tәrәfindәn yaradılmış ehtiyatlar

657 İstehsal mәsrәflәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?
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•

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, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr;
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri;
material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri.
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr;

658 Sәnaye müәssisәsinin maliyyәsinin funksiyaları hansıdır?

•

ümumi maliyyә tәhlili, tәlәbolunan maliyyә resurslarının tәhlili vә planlaşdırılması
dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığı, ümumi maliyyә tәhlili
ümumi maliyyә tәhlili vә planlaşdırılması, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, maliyyә resurslarının
bölgüsü
vergiödәmә, әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi, tәlәb olunan maliyyә
resurslarının hәjmi, kredit alma imkanlarının tәhlili
müәssisәnin istehsal potensialının formalaşdırılması vә artırılması, onun optimal strukturunun tәmin edilmәsi, cari
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmin edilmәsi

659 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin cәlb edilmiş vәsaitlәrin әsas mәnbәlәrinә aid deyil?

•

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

660 Sәnaye iqtisadiyyatında hansı әsas qiymәt növlәri mövcuddur?

•

müәssisәnin topdansatış qiymәti, sәnayenin topdansatış qiymәti vә mәhsulun pәrakәndә satış qiymәti
birdәfәlik, iş, transfert, sabit qiymәtlәr vә bazar qiymәti
istehlak qiymәti, mәzәnnә qiymәti, sabit qiymәt, idxal vә ixrac qiymәtlәri
auksion, azad, pәrakәndә satış vә müqayisәli qiymәtlәr
mövsümi, müqavilә, topdansatış vә pәrakәndә satış qiymәtlәri

661 Mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri hansılardır?

•

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.
qeyriistehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar, nәqliyyat vә rabitә xәrclәri;
xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, sex vә ümumzavod xәrclәri;
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullantıların 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;

662 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

663 Sәnaye müәssisәsinin maliyyә xidmәtinin başlıca vәzifәlәrinә aiddir:

•

müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi siyasәtinin seçilmәsi.
uçot vә vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi; istehsal xәrclәrinin idarә edilmәsi;
müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәtinin tәhlili, müәssisәnin
kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması;
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•

ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; maliyyә resurslarının
bölgüsü;
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә vәsaitlәrinin idarә olunması

664 Sәnaye müәssisәsinin likvidliyi nәdir?

•

müәssisәnin mәhsul istehsal edә bilmәk qabiliyyәtidir;
müәssisәnin özünün qısamüddәtli öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәk qabiliyyәtidir;
müәssisәnin innovasiya prosesini hәyata keçirә bilmәk qabiliyyәtidir;
müәssisәnin qısa müddәt әrzindә debitor borclarını әldә edә bilmәk qabiliyyәtidir;
müәssisәnin rәqabәt apara bilmәk qabiliyyәtidir;

665 Sәnaye müәssisәsinin balansı nәyi göstәrir?

•

müәssisәnin mәnfәәti vә zәrәrini göstәrir;
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını göstәrir;
müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın yaranma mәnbәyini göstәrir;
müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın istifadә istiqamәtlәrini göstәrir;
müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını göstәrir;

666 Müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi adlanan funksiya çәrçivәsindә sәnaye müәssisәsinin
maliyyә xidmәti aşa¬ğıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

•

maliyyә resurslarının vәziyyәtinә vә sәmәrәli istifadәsinә nә¬zarәt siste¬mi¬nin qiymәtlәndirilmәsi.
resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәri;
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formaları;
tәlәb olunan maliyyә resurslarının hәcmi;
bu vә ya digәr vәsait mәnbәyi ilә әlaqәdar riskin dәrәcәsi;

667 Maliyyә resurslarının bölgüsü adlanan funksiya çәrçivәsindә sәnaye müәssisәsinin maliyyә xidmәti
aşağıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

•

maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi.
dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığının qiymәtlәndirilmәsi;
әsas fondlara qoyuluşların (әsaslı tikintinin) mәqsәdәuyğunluğu vә sәmәrәliliyi, bunların tәrkibi vә quruluşunun
qiymәtlәndirilmәsi;
maliyyә resurslarının digәr növ (material, әmәk, pul) resurslara transformasiyasının optimallığının
qiymәtlәndirilmәsi;
cari maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәsi;

668 Ümumi maliyyә tәhlili vә planlaşdırılması adlanan funksiya çәrçivәsindә sәnaye müәssisәsinin maliyyә
xidmәti aşağıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

•

maliyyә resurslarının vәziyyәtinә vә sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi.
müәssisәnin әldә olunmuş iqtisadi imkanlarının saxlanması vә onun fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi üçün zәruri
olan resursların tәrkibinin vә hәcmlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin vә әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin aktivlәrinin vә bunların maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi;
әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi;

669 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin fәaliyyәtinin yekun büdcә planlaşdırılması sisteminin tәrkib
elementlәrinә aid deyil?

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat.
mәnfәәt vә zәrәrlәr balansı;
istehsal proqramı;
ilkin proqnoz mәlumatları;
әsas fondların hәrәkәti haqqında hesabat;

670 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin cәlb edilmiş vәsaitlәrin әsas mәnbәlәrinә aid deyil?

•
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•

hüquqi vә fiziki şәxslәrin sair vәsaitlәri (mәqsәdli maliy¬yә¬lәş¬dirmә, ianәlәr, xeyriyyә vәsaitlәri vә s.);
kreditor borcları;
borc vәsaitlәri;
bank kreditlәri;
istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr;

671 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında müәssisәlәrin dövlәt büdcәsinә ödәdiklәri vergilәrә
aid deyil?

•

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

672 Sәnaye müәssisәsinin maliyyә siyasәtinin işlәnib hazırlanmasının әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan
hansı aid deyil?

•

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

673 Sәnaye mәhsulunun xәrc elementlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin hansı әlamәtindә xәrclәr әsas xәrclәr,
istehsala xidmәt vә istehsalın idarә olunması xәrclәri kimi qruplaşdırılır?

•

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;

674 Sәnaye mәhsulunun xәrc elementlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin hansı әlamәtindә xәrclәr müstәqim vә
qeyrimüstәqim xәrclәr kimi qruplaşdırılır?

•

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;

675 Sәnaye mәhsulunun xәrc elementlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin hansı әlamәtindә xәrclәr mütәnasib vә
qeyrimütәnasib xәrclәr kimi qruplaşdırılır?

•

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;

676 Sәnayenin fondtutumlu sahәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasında aşağıdakı istiqamәtlәrin hasından
istifadә olunmur?

•

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

677 Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarına aid deyil:

•

müәssisәdә mәhsulun istehsalina çәkilәn material xәrclәrinin aşağı salınması.
müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması;
müәssisәdә istehsaldankәnar xәrclәrinin azaldılması;
müәssisәdә işçilәrin әmәk haqlarının vә onların sosial inkişafına xәrclәrin artırılması;
müәssisәdә mәhsulun fondtutumunun aşağı salınması;

678 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal xәrclәri smetası:

•

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

679 Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi şәrtidәyişәn xәrclәrә aiddir?

•

ümum sex xәrclәri;
ümumzavod xәrclәri;
müәssisәnin idarә edilmәsi xәrclәri;
istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı;
sexin idarәetmә aparatının әmәk haqqını.

680 Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi fabrikzavod maya dәyәrinin tәrkibinә aid deyil?

•

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

681 Mәhsulun materialtutumluğu nәdir?

•

müssisәdә anbarların hazır mәhsultutma qabiliyyәtidir;
mәhsulun maya dәyәrindә material xәrclәrinin nisbәtәn böyük xüsusi çәkiyә malik olduğunu göstәrir.
müәssisә anbarının nә qәdәr material tutumu olduğunu göstәrir;
mәhsul vahidinin istehsalına nә qәdәr material işlәdildiyini göstәrir;
mәhsul vahidinә işlәdilәn material hәcmindәn tullantı hәcmini çıxdıqdan sonra qalan hissәdir;

682 Mәhsulun fondtutumluğu nәdir?

•

mәhsul vahidinin düşәn istehsal fondlarının dәyәrini göstәrir;
mәhsulun maya dәyәrindә amortizasiya ayırmalarının nisbәtәn böyük xüsusi çәkiyә malik olduğunu göstәrir.
istehsal edilmiş mәhsulun 1 manatına düşәn әsas fondların orta illik dәyәrini göstәrir
әsas fondların 1 manatına orta illik dәyәrini istehsal edilmiş mәhsulun 1 manatına düşәn istehsal edilmiş mәhsulun
hәcmini göstәrir;
әsas fondların orta illik dәyәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәtini göstәrir;

683 Mәhsulun әmәktutumluğu nәdir?

•

müssisәdә mәsul istehsalında iştirak edәn işçilәrin sayını göstәrir;
mәhsulun maya dәyәrindә әmәk haqqı xәrclәrinin nisbәtәn böyük xüsusi çәkiyә malik olduğunu göstәrir;
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn әmәyin (adamsaatların) miqdarını göstәrir;
mәhsulun әmәktutumunu göstәrir;
işçilәrin әmәk haqqının azalması hesabına mәhsulun maya dәyәrinin azalmasını göstәrir.

684 Mәhsulun tam maya dәyәrinin müәyyәn olunması aşağıdakı hansı mәsәlәlәnin hәlli üçün zәruri deyil:

•

müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığını vә fondverimini hesablamaq;
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•

marketinq tәdqiqatları vә bunun әsasında әn az xәrсlә yeni mәhsul istehsalına başlamaq haqqında qәrarın qәbulu;
işin maliyyә nәticәlәrini, uyğun olaraq vergini vә mәnfәәti düzgün müәyyәn etmәk.
mәhsulun maya dәyәrinә ayrıayrı xәrc maddәlәrinin tәsirini müәyyәn etmәk;
qiymәtin әmәlәgәlmәsi

685 Mәnfәәtin funksiyalarına aiddir:

•

müәssisәnin fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilmiş iqtisadi sә¬mә¬rәni xarakterizә edir, müәssisәnin maliyyә
resurslarının әsas elementidir, müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlir hissәsinin formalaşması mәn¬bәyidir;
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә vәsaitlәrinin idarә
olunması;
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; maliyyә resurslarının
bölgüsü;
vergiödәyicilәri ver¬gi¬lә¬ri ödәyirlәr; müәssisә vә şirkәtlәr öz mәsrәflәrini әldә etdiklәri gәlirlәr hesabına
ödәyirlәr;
alıcılar bağlanmış sazişlәrә әmәl edirlәr vә aldıqları әm¬tәә¬lәrin dәyәrini ödәyirlәr; borcalanlar kredit
müqavilәlәrinin tәlәb¬lә¬rini poz¬¬¬¬murlar vә öz borclarını ödәyirlәr;

686 Sәnaye müәssisәsinin xalis aktivlәri necә müәyyәn olunur?

•

müәssisәnin ümumi öhdәliklәri ilә ümumi aktivlәrinin fәrqi kimi müәyyәn olunur;
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin nisbәti kimi müәyyәn olunur;
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin cәmi kimi müәyyәn olunur;
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin hasili kimi müәyyәn olunur;
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin fәrqi kimi müәyyәn olunur;

687 Sәnaye müәssisәsinin tәcili likvidliyi necә hesablanır?

•

müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәrinin pul vәsaitlәrinә nisbәti kimi müәyyәn edilir
müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәrinin pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların (qı¬samüddәtli maliyyә
qoyuluşlarının) vә debitor öhdәliklәrinin cә¬mi¬nә nisbәti kimi müәyyәn edilir;
pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların (qı¬samüddәtli maliyyә qoyuluşlarının) vә debitor öhdәliklәrinin cә¬mi¬nin
qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir;
müәssisәnin pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir;
müәssisәnin qiymәtli kağızların qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir;

688 Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin maliyyә siyasәtinin işlәnilmәsinin strateji vәzifәlәrinә aid
deyil?

•

müәssisәnin kapitalının strukturunun opti¬mal¬laşdırıl¬ma¬¬¬sı vә onun maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsi;
müәssisәnin mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması;
müәssisәnin investisiya qoyuluşu üçün cazibәdarlığının tә¬min edilmәsi;
müәssisәnin idarә edilmәsinin sәmәrәli mexanizminin qu¬rul¬ması;
müәssisәdә mәnfәәtin bölgüsü qaydalarının hazırlanması;

689 Sәnaye müәssisәsindә müstәqillik әmsalı necә hesablanır?

•

xüsusi vәsaitlәrin cәminin borc vәsaitlәrinin jәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin cәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi

690 Sәnaye müәssisәsindә cari likvidlik әmsalı necә hesablanır?

•

xüsusi vәsaitlәrin cәminin borc vәsaitlәrinin cәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin cәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi
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691 Sәnaye müәssisәsinin ödәmә qabiliyyәti necә hesablanır?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin jәminin borj vәsaitlәrinin jәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktmvlәrin cәminә nisbәti kimi

692 Sәnaye müәssisәsindә mәnfәәtin hәcmi 325 min manat, mәhsulunun tam maya dәyәri 2400 min manat
olarsa onda istehsalın rentabelliyi nә qәdәr olar?

•

13,0 %;
14,4 %;
13,8 %;
13,6 %;
15,3 %;

693 Sәnaye 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?

•

2,7 %;
4,4 %;
5,3 %;
3,0 %;
2,8 %;

694 Sәnaye 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?

•

3,6 %;
3,4 %;
3,3 %;
3,5 %;
3,2 %;

695 Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsulun rentabelliyi necә hesablanır?

•

mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini mәhsulun tam maya dәyәrinә 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 normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinә bölüb yüzә
vurmaqla;
mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә bölüb yüzә vurmaqla;
mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin cәminә bölüb yüzә vurmaqla;

696 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın rentabelliyi necә hesablanır?

•

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

697 Realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn nә ilә fәrqlәnir?
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•

realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә tәdavül xәrclәri daxil edilmir;
fәrq yoxdur;
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;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәri daxil edilmir;

698 Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması amillәrinә aid deyil:

•

istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi.
müәssisәdә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi;
müәssisәdә mәhsulun hәcminin azaldılması;
müәssisәdә mәhsulun quruluşunun dәyişilmәsi;
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması;

699 Maya dәyәrinin aşağıda sadalanan xәrc maddәlәrindәn biri müstәqim xәrcdir.

•

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

700 әmtәәlik mәhsulun 1 manatına düşәn xәrclәrin dәyişmәsi aşağıda sadalanan amillәrindәn hansının tәsiri
altında olmur?

•

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