3504_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3504 Әmәk bazarı statistikası
1 Emal sektoru üzrә çalışanların ümumi sayı 16 min nәfәr tәşkil edir. 1000 işçiyә düşәn ilkin peşә xәstәliyi әmsalının 25 olduğunu bilәrәk, bu sector üzrә
ilkin peşә xәstәliyi müәyyәnlәşdirilәnlәrin sayını tapın.

•

400
640
64
25
250

2 Şәki ipәk zavodunda 2008ci il üzrә çalışanların orta siyahı sayı 3500 nәfәr, bu müddәt әrzindә bәdbәxt hadisәlәr sәbәbindәn zәdәlәnmәlәrin sayı isә 76
olmuşdur. Müәssisә üzrә zәdәlәnmә tezliyi әmsalının qiymәtini müәyyәnlәşdirin.

•

76
0. 022
4, 605
46, 05
21,71

3 Statistikada işçilәrin orta siyahı sayının hәr min nәfәrindә bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә zәdәlәnmәlәrin xüsusi çәkisi hansı göstәrici ilә xarakterizә
olunur?

•

peşә xәstәliyi dәrәcәsi
istehsalat defsiti әmsalı
yararlılığın tәrs göstәricisi
zәdәlәnmә hәddi
zәdәlәnmә tezliyi әmsalı

4 Maşınqayırma zavodu üzrә cari ildә bәdbәxt hadisәlәrin sayının 48, bu dövr üçün zәdәlәnmә tezliyi әmsalının 16,2 olduğu mәlum olmuşdur. Müәssisә
üzrә işçilәrin orta siyahı sayını tapın.

•

4800
2963
7780
778
296

5 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әmәk şәraitini xarakterizә edәn sanitargigenik göstәricilәr sistminә aiddir?

•

tibb tәhsilli tәlәbәlәrin sayı
mediana
rütubәtlilik
istehsal xәrclәri
variasiya

6 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olumnması mәqsәdә uyğundur:

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ;
әmәk münaqişәsinin müddәtindә işlәyәnlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının әmәk haqqı;
әmәk münaqişәsi ilә әhatә olunmuş müәssisәlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının uzadılması;

7 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olumnur:

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ;
әmәk münaqişәsinin müddәti;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının sayı;
әmәk münaqişәsi ilә әhatә olunmuş müәssisәlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının itirilmәsi

8 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

sadalanan göstәricilәrin hamısından;
әmәk münaqişәsinin müddәti;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının sayı;
әmәk münaqişәsi ilә әhatә olunmuş müәssisәlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının itirilmәsi

9 Bәdbәxt hadisәlәrdәn ölüm әmsalı belә hesablanır:

•

Mәşğullarin orta illik sayı bölünsün istehsalatda bәdbәxt hadisә nәticәsindә ölәnlәrin sayı;
Istehsalatda bәdbәxt hadisә nәticәsindә ölәnlәrin sayı çıxılsın mәşğulların orta illik sayı;
Istehsalatda bәdbәxt hadisә nәticәsindә ölәnlәrin sayı vurulsun mәşğulların orta illik sayı;
Istehsalatda bәdbәxt hadisә nәticәsindә ölәnlәrin sayı bölünsün mәşğulların orta illik sayı;
Istehsalatda bәdbәxt hadisә nәticәsindә ölәnlәrin sayı әlavә edilsin mәşğulların orta illik sayı;

10 Bәdbәxt hadisәlәrin ağırlıq әmsalı belә hesablanır:

•

әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin sayı vurulsun işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayı
işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayı bölünsün әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin sayı çıxılsın işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin sayı bölünsün işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin sayı üstәgәl işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayı;

11 Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsinin orta müddәti belә hesablanır:

•

istehsalatda xәsarәt alanların sayı bölünsün әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin ümumi sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin ümumi sayı çıxılsın istehsalatda xәsarәt alanların sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin ümumi sayı vurulsun istehsalatda xәsarәt alanların sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin ümumi sayı bölünsün istehsalatda xәsarәt alanların sayı;
әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi günlәrin ümumi sayı üstәgәl istehsalatda xәsarәt alanların sayı;

12 Bәdbәxt hadisәlәrin tezliyi belә hesablanır:

•

Mәşğulların orta illik sayı bölünsün bәdbәxt hadisәlәrin sayı;
Bәdbәxt hadisәlәrin sayı çıxılsın mәşğulların orta illik sayı;
Bәdbәxt hadisәlәrin sayı vürulsun mәşğulların orta illik sayına;
Bәdbәxt hadisәlәrin sayı bölünsün mәşğulların orta illik sayına;
Bәdbәxt hadisәlәrin sayı üstәgәl mәşğulların orta illik sayı;

13 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin cәza әmsalı
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin müddәti;
Bәdbәxt hadisәlәrin ölüm әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәrin yüngülluk әmsalı;

14 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin cәza әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin müddәti;
Bәdbәxt hadisәlәrin ağırlıq әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәrin yüngülluk әmsalı

15 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin cәza әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin müddәti;
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk qabilyyәtsizliyinin orta müddәti;
Bәdbәxt hadisәlәrin yüngülluk әmsalı;

16 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin cәza әmsalı
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tezliyi;
Bәdbәxt hadisәlәrin yüngülluk әmsalı;

17 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin cәza әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin sayı;
Bәdbәxt hadisәlәrin yüngülluk әmsalı;

18 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin ölüm әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk ödәnişinin orta mәblәği;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin tezliyi;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin sayı;
Bәdbәxt hadisәlәrin ağırlıq әmsalı;

19 Statistikada istehsalat xәsarәtinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

Bәdbәxt hadisәlәrin ölüm әmsalı;
Bәdbәxt hadisәlәr nәticәsindә әmәk qabilyyәtsizliyinin orta müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin müddәti;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin sayı;
Bәdbәxt hadisәlәrin ağırlıq әmsalı;

20 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

orta aylıq әmәk haqqının dinamikası göstәricilәri;
әmәk münaqişәsi göstәricilәri;
istesalat xәsarәti vә peşә xәstәliyi göstәricilәri;

birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;
әmәk qabiliyyәtli yaşin hüdudları;

21 2014cü ildә X ölkәsindә tikinti sektorunda çalışanların orta illik siyahı sayı 140 min nәfәr olmuşdur. Bu dövrdә ölümlә nәticәlәnәn bәdbәxt
hadisәlәrin sayı 56, agır bәdbәxt hadisәlәrin sayı 102, qrup halında baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin sayı isә 14 olmuşdur. Ölkә üzrә bu sektorda istehsalda
zәdәlәnmә әmsalını hesablayın.

•

9,9
0,99
99
12,3
1,23

22 2013cü ildә filizçıxarma sektorunda çalışanların orta illik siyahı sayı 20 min nәfәr olmuşdur. Bu dövrdә ölümlә nәticәlәnәn bәdbәxt hadisәlәrin sayı
24, istehsalda zәdәlәnmә әmsalının 13 ,4 vә agır bәdbәxt hadisәlәrin sayı 64 olmuşdur. Ölkә üzrә bu sektorda qrup halında baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin
sayını hesablayın.

•

64
3,19
13,9
9
24

23 Dәzgahqayırma zavodu üzrә 2013cü ildә qeyd edilәn bәdbәxt hadisәlәrin ümumi sayı 120, alınmış zәdәlәrin agırlığı әmsalının isә 2,4 vә zәdә
sәbәbindәn işә çıxılmayan günlәrin saynın 32 olduğunu bilәrәk müәssisә üzrә iş qabiliyyәtinin itirildiyi işçilәrin orta sayını tapın.

•

9
50
5
15
20

24 Maşınqayırma sektoru üzrә çalışanların ümumi sayı 7,8 min nәfәr tәşkil edir. Bunlardan 2014cü il üzrә ilkin peşә xәstәliyi müәyyәnlәşdirilәnlәrin sayı
ümumi işçilәrin 5%  I hәddindәdir. 1000 işçiyә düşәn ilkin peşә xәstәliyi әmsalını tapın.

•

39
390
3,9
5
50

25 2014cü ildә X ölkәsindә tikinti sektorunda çalışanların orta illik siyahı sayı 140 min nәfәr olmuşdur. Bu dövrdә ölümlә nәticәlәnәn bәdbәxt
hadisәlәrin sayı 56, istehsalda zәdәlәnmә әmsalının 1,23 , qrup halında baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin sayının isә sayı 14 olmuşdur. Ölkә üzrә bu sektorda
baş verәn agır bәdbәxt hadisәlәrin sayını hesablayın.

•

56
123
99
9,9
102

26 Vaxt büdcәsini öyrәnmәk üçün keçirilәn müşahidәlәrin nәticәlәri әhalinin hansı qrupları üzrә öyrәnilir:

•

Keyfiyyәt qrupları, kәmiyyәt әlamәti, әhalinin tәhsil sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;
Müxtәlif sosial qruplar, yaşcins әlamәti, müayinә olunanların tәhsil sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;
İstәnilәn kәmiyyәt vә keyfiyyәt qrupları üzrә.
Müxtәlif sәviyyәli әmәk haqqı, yaşcins әlamәti, müayinә olunanların sәrbәstlik sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;
Müxtәlif sosial yardımlar, iş yeri әlamәti, müayinә olunanların xәstәlik sәviyyәsi üzrә;

27 Günlük vaxt quruluşu bu amillәrdәn asılı olaraq müәyyәn olunur:

•

iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, insanların işzizlik müavinәti alması, sosialmәişәt infrastrukturunun inkişafı
iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, insanların sosialdemoqrafik parametrlәri, sosialmәişәt infrastrukturunun inkişafı
iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, nәqliyatda insanların sosialdemoqrafik parametrlәri, sosialmәişәt texnikasının inkişafı ;
iş gününün ödәnibödәnimәmәsi, qeyriiş vaxtı, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, insanların sosialdemoqrafik parametrlәri, sosialmәişәt
infrastrukturunun inkişafı ;
iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt gününün lәğv olması, insanların sosialdemoqrafik parametrlәri;

28 Secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә sәrf etdiklәri vaxt 1,5 saat tәşkil edir. әgәr
normal iş vaxtı 7,8 saat tәşkil edәrsә, ümumi vaxt fondunda işә sәrf olunan vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

16,0%
38,8%
32,5%
61,2%
67,5%

29 Secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә sәrf etdiklәri vaxt 1,5 saat tәşkil edir. әgәr
normal iş vaxtı 7,8 saat tәşkil edәrsә, ümumi vaxt fondunda qeyriiş vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

38,8%
61,2%
67,5%

16,0%
32,5%

30 әgәr mәişәt işlәrinә sәrf olunan vaxt гейрииш ваxтыnın 12%ni, qeri iş vaxtı isә günlük vaxt fondunun 40%ni tәşkil edirsә, günluk vaxt fondunda
mәişәt işlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın xüsusı çәkisini müәyyәn edin:

•

48%
1,2%
12%
3%
52%

31 әhalinin vaxt fondu haqqında әsas informasiya mәnbәyi hesab olunur:

•

Fiziki şәxslәrin vergi bәyәnnamәlәri.
Statistika hesabatları;
Cari üçotun mәlumatları;
Müәssisә vә tәşkilatların hesabatları;
Dövri qaydada keçirilәn seçmә müayinәlәri;

32 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 35ci maddәsindә әmәk hüququ aşağıdakı kimi müәyyәn olunur:

•

Yalnız ölkә vәtәndaşlarının әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır;
Heç kәsin әmәyә olan qabiliyyәti mәhdudlaşdırıla vә mәşğuliyyәtә cәlb oluna bilmәz;
Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır;
Heç kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ yoxdur;
Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında müәyyәn qaydalar әsasında özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır;

33 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 37ci maddәsindә әsasәn ödәnişli mәzuniyyәt minimum neçә gün olmalıdir:

•

21 tәqvim günündәn az olmalıdır;
21 tәqvim günündәn az olmamalıdır
18 tәqvim günündәn az olmamalıdır;
365 tәqvim günündәn az olmamalıdır;
56 tәqvim günündәn az olmamalıdır;

34 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 37ci maddәsindә istirahәt hüququ haqqında belә deyilir:

•

Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 21 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 8 tәqvim
günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 21 tәqvim
günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәmәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 21 tәqvim
günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilmir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 24 tәqvim
günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәmәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 7 saatdan artıq iş günü, istirahәt vә bayram günlәri, ildә orta hesabla bir dәfә 12 tәqvim
günündәn çox olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;

35 әhalinin sәrbәst vaxtının tәsnifatı bü elementi özündә birlәşdirmir:

•

İşә getmәk üçün ictimai nәqliyyatın gözlәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Kino, teatr, konsert, idman vә digәr tәdbirlәrin canlı seyr olunmasına sәrf olunan vaxt;
Telerado verlişlәrin vә internet sәhifәlәrinin izlәnmәsinә sәrf olunan vaxt;
Qәzet, jurnal vә bәdii әdәbiyyatın oxunmasına sәrf olunan vaxt;
Gәzinti vә idmanla mәşguliyyәt;

36 İş vaxtına sәrf olunan vaxt özündә bu elementi birlәşdirmir:

•

İş yerinә getmәk üçün nәqliyyatda gedişә sәrf olunan vaxt;
Әsas vә әlavә işdә işlәrin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
İşә düzәlmәk üçün sәnәdlәrin toplanılmasına sәrf olunan vaxt.
İşә piyada getmәyә sәrf olunan vaxt;
İctimai nәqliyyatın gözlәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;

37 әhalinin vaxt büdcәsi nәyi anladır:

•

Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının vaxt fondunun pәrakәndә formada istifadәsini nәzәrdә tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının vaxt fondunun mәqsәdlәr üzrә istifadәsini nәzәrdә tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının maksimal mümkün vaxt fondunun qazanc mәqsәdi lilә istifadәsini nәzәrdә
tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının iş günün mәqsәdlәr üzrә istifadәsini nәzәrdә tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının iş vaxtı fondunun mәqsәdlәr üzrә istifadәsini nәzәrdә tutur;

38 Peşә xәstәliyi bu:

•

Itehsalatda mәişәt zәminindә qazanılmış xәstәlikdir;
Itehsalatda yolxucu virusdan qazanılmış xәstәlikdir;
Itehsalatda әmәk şәraiti nәticәsindә anadan gәlmә xәstәlikdir;
Itehsalatda әmәk şәraiti nәticәsindә qazanılmış xәstәlikdir;
Itehsalatda әmәk şәraiti nәticәsindә qazanılmamış xәstәlikdir;

39 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olumnması mәqsәdә uyğundur:

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ;

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının itirilmәsi;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının әmәk haqqı;
әmәk münaqişәsinin müddәtindә işlәyәnlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının uzadılması;

40 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olumnması mәqsәdә uyğundur:

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ;
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının uzadılması;
әmәk münaqişәsinin müddәti;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının әmәk haqqı;
әmәk münaqişәsinin müddәtindә işlәyәnlәrin sayı;

41 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olumnması mәqsәdә uyğundur:

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının sayı;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının әmәk haqqı;
әmәk münaqişәsinin müddәtindә işlәyәnlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının uzadılması;

42 әmәk münaqişәlәrinin statistik xarakteristikası üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansından istifadә olumnması mәqsәdә uyğundur:

•

әmәk münaqişәsi nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi
әmәk münaqişәsi ilә әhatә olunmuş müәssisәlәrin sayı;
әmәk münaqişәsi iştirakçılarının әmәk haqqı;
әmәk münaqişәsinin müddәtindә işlәyәnlәrin say
әmәk münaqişәsi nәticәsindә iş vaxtının uzadılması;

43 әmәk mәcәllәsinin 19cu maddәsinin 1ci bәndinә әsasәn hәmkarlar ittifaqları yaradıla bilәr:

•

Işçilәr arasında heç bir fәrq qoyulmadan, işәgötürәndәn icazә alınmaqla, sırf könüllülük prinsiplәri әsasında.
Işçilәr arasında heç bir fәrq qoyulmadan, işәgötürәndәn qabaqcadan icazә alınmadan, sırf könüllülük prinsiplәri әsasında,
Işçilәr arasında heç bir fәrq qoyulmadan, işәgötürәndәn qabaqcadan icazә alınmadan, mәcburiyyәt prinsiplәri әsasında ,
Işçilәr arasında müәyyәn seçim etmәklә, işәgötürәndәn qabaqcadan icazә alınmaqla, sırf könüllülük prinsiplәri әsasında
Işçilәr arasında müәyyәn seçim etmәklә, işәgötürәndәn qabaqcadan icazә alınmadan, sırf könüllülük prinsiplәri әsasında

44 әmәk mәcәllәsinin 19cu maddәsinin 1ci bәndinә әsasәn işçilәr hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәrlәr:

•

Işçilәr yalnız әmәk hüquqlarını, qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk üçün müvafiq hәmkarlar ittifaqlarına daxil olub hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti ilә mәşğul ola
bilәrlәr.
Işçilәr әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını, qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk üçün müvafiq hәmkarlar ittifaqlarına daxil olub hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti ilә
mәşğul ola bilәrlәr.
Işçilәr әmәk vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk üçün müvafiq hәmkarlar ittifaqlarına daxil olub hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edә bilәrlәr.
Işçilәr әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını, qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk üçün müvafiq hәmkarlar ittifaqlarına müraciәt edәrәk hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti ilә
mәşğul ola bilәrlәr.
Işçilәr yalnız sosial hüquqlarını qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk üçün müvafiq hәmkarlar ittifaqlarına daxil olub hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti ilә mәşğul ola
bilәrlәr.

45 әmәk mәcәllәsinә müvafiq olaraq kollektiv müqavilә vә sazişin hazırlanması, bağlanması vә yerinә yetirilmәsinin әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan
hansı uyğun gәlmir:

•

kollektiv müqavilә vә sazişin mәzmununa dair mәsәlәlәrin müzakirәsindә tәrәflәrin müstәqilliyi vә könüllülüyü;
qanunvericiliyin tәlәblәrinә әmәl edilmәsi;
öhdәliklәrin icrasına tәminat;
obyektiv sәbәbdәn tәmin edilә bilmәyәn şәrtlәrin kollektiv müqavilәnin vә sazişin mәzmununa daxil edilmәsinin araşdırılması;
tәrәflәrin hüquq bәrabәrliyi;

46 әmәk mәcәllәsinin 27ci maddәsinin birinci bәndinә әsasәn Kollektiv danışıqların iştirakçılarına aşağıdakı qaydada tәminat verilir:

•

Kollektiv danışıqların iştirakçıları kollektiv danışıqların aparıldığı dövrdә minimum әmәk haqqı saxlanılmaqla il әrzindә üç ay müddәtinәdәk әmәk funksiyasının
icrasından azad olunurlar.
Kollektiv danışıqların iştirakçıları kollektiv danışıqların aparıldığı dövrdә orta aylıq әmәk haqqı saxlanılmaqla il әrzindә üç ay müddәtinәdәk әmәk funksiyasının
icrasından azad olunurlar.
Kollektiv danışıqların iştirakçıları kollektiv danışıqların aparıldığı dövrdә il әrzindә üç ay müddәtinәdәk әmәk funksiyasının icrasından azad olunurlar.
Kollektiv danışıqların iştirakçıları kollektiv danışıqların aparıldığı dövrdә orta aylıq әmәk haqqı saxlanılmamaqla il әrzindә üç ay müddәtinәdәk әmәk funksiyasının
icrasından azad olunurlar.
Kollektiv danışıqların iştirakçıları kollektiv danışıqların aparıldığı dövrdә orta aylıq әmәk haqqı saxlanılmaqla il әrzindә üç gün müddәtinәdәk әmәk funksiyasının
icrasından azad olunurlar.

47 әmәk mәcәllәsinә uyğun olraq Kollektiv danışıqlarla әlaqәdar xәrclәr ödәnilmәlidir:

•

Işәgötürәnlәrin vәsaiti hesabına
Dövlәt büddcәsinin vәsaiti hesabına
Danışıqlara tәşәbbüs verәn tәrfin hesabına
Işçilәrin aylıq gәlirindәn tutulmalar hesabına
Hәmkarlar ittifaqlarının vәsaiti hesabına

48 Kollektiv müqavilәnin tәrәfi ola bilәr:

•

işәgötürәn vә yalnız hәmkarlar ittifaqları
işәgötürәn, hәmkarlar ittifaqları, әmәk kollektivi.
işәgötürәn, hәmkarlar ittifaqları, әmәk kollektivi vә dövlәt
hәmkarlar ittifaqları vә әmәk kollektivi
işәgötürәn vә yalnız әmәk kollektivi

49 Müәssisәdә hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı olmadıqda isә kollektiv müqavilәnin ikinci tәrәfi kim ola bilәr:

•

әmәk kollektivi
investor
müәssisәnin direktoru
işәgötürәn
fiziki şәxs

50 Hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının iclasının, konfransının vә digәr yığıncaqlarının sәlahiyyәtli olması üzvlәrinin neçә faizinin iştirak etdiyi ümumi
yığıncaq (konfrans) sәlahiyyәtli hesab olunur:

•

50 faizindәn çoxunun
Buna heç bir mәhdudiyyәt qoyulmur
100 faizinin
Üçdәn bir hissәsinin
Yalnız 85 faizindәn çoxunun

51 Kollektiv müqavilәnin layihәsi necә tәstiq edilir:

•

iclasda (konfransda) iştirak edәnlәrin sәs çoxluğu ilә
iclasda (konfransda) iştirak edәn dövlәt nümayәndәlәrinin razılığı ilә
iclasda (konfransda) iştirak edәnlәrin yalnız 95%in sәs çoxluğu ilә
iclasda (konfransda) iştirak edәn işәgötürәnlәrin sәs çoxluğu ilә
iclasda (konfransda) iştirak edәnlәrin sayı ilә

52 Hәmkarlar ittifaqı bu:

•

iqtisadiyyatda çalışan işçilәrin, habelә pensiyaçıların vә tәhsil alan şәxslәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarının vә qanuni mәnafelәrinin müdafiәsi prinsipi әsasında
könüllü birlәşdiyi, müstәqil ictimai, qeyrisiyasi tәşkilatdır.
iqtisadiyyatda çalışan işçilәrin, habelә pensiyaçıların vә tәhsil alan şәxslәrin yalnız әmәk hüquqlarının vә qanuni mәnafelәrinin müdafiәsi prinsipi әsasında könüllü
birlәşdiyi, müstәqil ictimai, qeyrisiyasi tәşkilatdır.
iqtisadiyyatda çalışan işçilәrin, habelә pensiyaçıların vә tәhsil alan şәxslәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarının vә qanuni mәnafelәrinin müdafiәsi prinsipi әsasında
könüllü birlәşdiyi, qeyrimüstәqil siyasi tәşkilatdır.
iqtisadiyyatda çalışan işçilәrin, habelә pensiyaçıların vә tәhsil alan şәxslәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarının vә qanuni mәnafelәrinin müdafiәsi prinsipi әsasında
könüllü birlәşdiyi, müstәqil siyasi tәşkilatdır.
iqtisadiyyatda çalışan işçilәrin, habelә pensiyaçıların vә tәhsil alan şәxslәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarının vә qanuni mәnafelәrinin müdafiәsi prinsipi әsasında
mәcburi birlәşdiyi, müstәqil ictimai tәşkilatdır.

53 әmәyin mühafizәsi sahәsindә hәmkarlar ittifaqlarının hüquqlarına bunlar aid edilir:

•

bunların hamısı;
iş yerlәrindә işçilәrin әmәyinin mühafizәsini tәnzim edәn qanunvericiliyә nәzarәt;
istehsal zәdәlәri nәticәsindә әmәk xәsarәtinә görә zәrәrin ödәnilmәsinә nәzarәt;
әmәk şәraitinә nәzarәt;
istehsal sanitariyası normalarına işәgötürәn tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt;

54 әmәk mәcәllәsinin 28ci maddәsinin ikinci bәndinә әsasәn müәssisәdә hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı olmadıqda danışıqların aparılması haqqında qәrar
necә qәbul edilir:

•

yerli icra hakimiyyәti orqanları qәbul edir;
әmәk kollektivinin ümumi yığıncağı qәbul edir;
Hec bir qәrar qәbul etmәk imkanı olmur;
BӘTin qәtnamәsi әsasında qәbul edilir;
direktorlar şurasının ümumi yığıncağı qәbul edir;

55 әmәk mәcәllәsinin 28ci maddәsinә әsasәn müәssisәdә hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı olmadıqda kollektiv müqavilәnin hazırlanması vә bağlanması
haqqında qәrar necә qәbul edilir:

•

Hec bir qәrar qәbul etmәk imkanı olmur;
әmәk kollektivinin ümumi yığıncağı qәbul edir;
direktorlar şurasının ümumi yığıncağı qәbul edir;
yerli icra hakimiyyәti orqanları qәbul edir;
BӘTin qәtnamәsi әsasında qәbul edilir;

56 әgәr müәssisәdә hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı (birliyi) yoxdursa, әmәk kollektivi danışıqlar aparmaq üçün hansı tәdbiri görmәlidir:

•

direktordan bu barәdә xüsusi tapşırıq alınmalıdır;
xüsusi sәlahiyyәtli komissiya yaratmalıdır;
danışıqlara başqa müәssәnin hәmkarları cәlb edilmәlidir;
әmәk kollektivi öz etirazını nümayişlәr şәklindә bildirmәlidir;
xüsusi icrayyә komitәsi yaradılmalıdır;

57 әmәk mübahisәlәrinә baxılmasında hәmkarlar ittifaqlarının hüquqları nәdәn ibarәtdir:

•

Hәmkarlar ittifaqları öz üzvlәri ilә işәgötürәn arasındakı fәrdi әmәk mübahisәlәrini istәnilәn yolla hәll edir, kollektiv әmәk mübahisәlәrinә baxılmasında iştirak edirlәr;
Hәmkarlar ittifaqları öz üzvlәri ilә işәgötürәn arasındakı fәrdi әmәk mübahisәlәrini sәlahiyyәtlәri dairәsindә hәll edir, kollektiv әmәk mübahisәlәrinә baxılmasında
iştirak edirlәr;
Hәmkarlar ittifaqları öz üzvlәri ilә işçilәr arasındakı fәrdi әmәk mübahisәlәrini sәlahiyyәtlәri dairәsindә hәll edir, kollektiv әmәk mübahisәlәrinә baxılmasında iştirak
edirlәr;
Hәmkarlar ittifaqları bütün işçilәrlә işәgötürәn arasındakı fәrdi әmәk mübahisәlәrini sәlahiyyәtlәri dairәsindә hәll edir, kollektiv әmәk mübahisәlәrinә baxılmasında
iştirak edirlәr;
Hәmkarlar ittifaqları istәnilәn әmәk mübahisәlәrini sәlahiyyәtlәri dairәsindә hәll edir, kollektiv әmәk mübahisәlәrinә baxılmasında iştirak edirlәr;

58 Hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının növbәti iclasında onun 220 nәfәr üzvündәn 120 nәfәr iştirak edә bilmışdirsә vә iştirak edәnlәrdәn 65 nәfәr Kollektiv
müqavilә nin layihәsinin tәstiqinin lehinә sәs vermişdirsә onu tәstiq etmәk olarmı:

•

iclasda (konfransda) iştirak edәn işәgötürәnlәrin sәs çoxluğu ilә olar
iclasda (konfransda) iştirak edәnlәrin sayı ilә olar
iclasda (konfransda) iştirak edәnlәrin sәs çoxluğu ilә olar
iclasda (konfransda) iştirak edәn işәgötürәnlәrin sәs çoxluğu ilә olar
iclasda (konfransda) iştirak edәn dövlәt nümayәndәlәrinin razılığı ilә olar

59 Hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının növbәti iclasında onun 120 nәfәr üzvündәn 58 nәfәr iştirak edә bilmışdirsә belә iclası sәlahiyyәtli hesab etmәk olarmı:

•

Olar;
Olmaz;
Bu barәdә qәrarı sәdr qәbul edir;
Bu suala cavab vermәk çәtindir;
Olmaz, çünki iclasda qәrar qәbul edilmәyıb

60 Dövlәt sosial sığorta fonduna ödәmәlәrә bunlar aiddir:

•

bu ayırmaların hamısı.
sosial sığorta fondlarına ayırmalar,
pensiya tәminatı fondlarına ayırmalar
tibbi sığorta fondlarına ayırmalar,
mәşğulluq fondlarına ayırmalar,

61 Dövlәt sosial sığorta fonduna ödәmәlәr dedikdә nә başa düşülür:

•

müәssisәlәrin xәstәliklә, әlilliklә, işsizliklә, pensiyaya çıxma ilә bağlı öz işçilәrinә ödәdiklәri maddi yardım vә әmәk haqqı fonduna etdiklәri әlavәlәr
müәssisәlәrin xәstәliklә, әlilliklә, işsizliklә, pensiyaya çıxma ilә bağlı öz işçilәrinә maddi yardım etmәk vә müxtәlif sosial proqramları hәyata keçirmәklә әlaqәdar әmәk
haqqı fonduna etdiklәri әlavәlәr,
müәssisәlәrin xәstәliklә, әlilliklә, işsizliklә, pensiyaya çıxma ilә bağlı öz işçilәrindәn tutduqları maddi yardım vә әmәk haqqı fonduna etdiklәri әlavәlәr,
müәssisәlәrin xәstәliklә, әlilliklә, işsizliklә, pensiyaya çıxma ilә bağlı öz işçilәrinә etdiklәri maddi yardım,
müәssisәlәrin müxtәlif sosial proqramları hәyata keçirmәklә әlaqәdar әmәk haqqı fonduna etdiklәri әlavәlәr,

62 Hәmkarlar tәşkilatının әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır:

•

istehsal zәdәlәri nәticәsindә әmәk xәsarәtinә görә zәrәrin ödәnilmәsinә nәzarәt;
iş yerlәrindә işçilәrin әmәyinin mühafizәsini tәnzim edәn qanunvericiliyә nәzarәt;
yalnız әmәk şәraiti nәzarәt;
yalnız istehsal sanitariyası normalarına işәgötürәn tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt;
әmәk şәraiti vә istehsal sanitariyası normalarına işәgötürәn tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt;

63 Hәmkarlar tәşkilatının әmәyin mühafizәsi üzrә fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır:

•

istehsal sanitariyası normalarına işәgötürәn tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt;
sadalananların hamısı;
yalniz iş yerlәrindә işçilәrin әmәyinin mühafizәsini tәnzim edәn qanunvericiliyә nәzarәt;
yalniz istehsal zәdәlәri nәticәsindә әmәk xәsarәtinә görә zәrәrin ödәnilmәsinә nәzarәt;
iş yerlәrindә işçilәrin әmәyinin mühafizәsini tәnzim edәn qanunvericiliyә vә istehsal zәdәlәri nәticәsindә әmәk xәsarәtinә görә zәrәrin ödәnilmәsinә nәzarәt;

64 Hәmkarlar tәşkilatının әmәyin mühafizәsi vә şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır:

•

sadalananların hamısı;
iş yerlәrindә işçilәrin әmәyinin mühafizәsini tәnzim edәn qanunvericiliyә nәzarәt;
әmәk şәraiti nәzarәt;
istehsal zәdәlәri nәticәsindә әmәk xәsarәtinә görә zәrәrin ödәnilmәsinә nәzarәt;
istehsal sanitariyası normalarına işәgötürәn tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt;

65 Bunlardan hansı әmәyin ödәnilmәsi sahәsindә Hәmkarlar Ittifaqının әsas öhdәliklәrinә aid edilir:

•

әmәyin ödәnişi sahәsindә әmәk qanunvericiliyinә dәyişiklik etmәk;
yalniz әmәyin ödәnişinin forma vә sistemlәrinin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә işәğötürәnlәrә tәklif vermәk;
yalniz әmәyin ödәnişi sahәsindә әmәk qanunvericiliyinә nәzarәt etmәk;
әmәyin ödәnişinin forma vә sistemlәrinin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә işәğötürәnlәrә tәklif vermәk vә әmәyin ödәnişi sahәsindә әmәk qanunvericiliyinә nәzarәt etmәk;
әmәyin ödәnişinin forma vә sistemlәrinin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә işәğötürәnlәrә nәzarәt etmәk;

66 Qanunvericiliyә uyğun olaraq mәqsәd vә vәzifәlәrini hәyata keçirmәk mәqsәdilә Hәmkarlar ittifaqları aşağıdakı tәdbirlәri hәyata keçirә bilәrlәr:

•

tәtillәr, mitinqlәr, küçә yürüşlәri, nümayişlәr qadağandır;
yalnız başqa kütlәvi tәdbirlәr,
tәtillәr, mitinqlәr, küçә yürüşlәri, nümayişlәr;
tәtillәr, mitinqlәr, küçә yürüşlәri, nümayişlәr müxalif qüvvәlәrә aiddir;
tәtillәr, mitinqlәr, küçә yürüşlәri, nümayişlәr keçirmәk hәmkarların sәlahiyyәtinә aid deyil;

67 İşçilәrin hәyat sәviyyәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi sahәsindә hәmkarlar ittifaqlarının hüquqlarına bunlar aiddir:

•

qiymәtlәrin artımından asılı olaraq әmәk haqqının, pensiyaların, tәqaüdlәrin, müavinәtlәrin miqdarının vaxtında artırılmasına nәzarәt;
işçilәrin sosial vә iqtisadi müdafiәsinә nәzarәt;
qiymәt әmsallarının dәyişmәsindәn asılı olaraq kompensasiyaların mәblәğlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә plan vә proqramların hazırlanmasına nәzarәt;
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş dolanacaq minimumunun gözlәnilmәsinә nәzarәt;
bunların hamısı hәmkarlar ittifaqlarının bu sahәdә hüquqlarına aiddir;

68 әmәyin mühafizәsi sahәsindә hәmkarlar ittifaqlarının hüquqlarına bunlardan hansı aid edilmir:
istehsal sanitariyası normalarına işәgötürәn tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt;
iş yerlәrindә işçilәrin әmәyinin mühafizәsini tәnzim edәn qanunvericiliyә nәzarәt;
istehsal zәdәlәri nәticәsindә әmәk xәsarәtinә görә zәrәrin ödәnilmәsinә nәzarәt;

•

әmәk şәraiti nәzarәt;
tәtillәr nәticәsindә işә çıxmayan şәxslәrin sayına nәzarәt;

69 әmәk mәcәllәsinin 31ci maddәsinә әsasәn bunlardan hansı Kollektiv müqavilәnin mәzmununa daxil edilir:

•

işçilәrin ekoloji tәhlükәsizliyinin vә sağlamlığının gözlәnilmәmәsi
әmәk mübahisәlәrinә mәhkәmәyә qәdәr baxan orqanın yaradılmaması vә onun fәaliyyәt qaydası;
işçilәrin tibbi vә sosial sığortasının üstün әlavә şәrtlәrinin müәyyәn edilmәmәsi
hәmkarlar ittifaqlarının üzvlәrinin әmәk haqqından üzvlük haqqının tutulması üçün digәr zәruri şәraitin yaradılması;
әmәk vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәklә әlaqәdar işçilәrә dәyәn ziyanın ödәnilmәsi;

70 әmәk mәcәllәsinin 31ci maddәsinә әsasәn bunlardan hansı Kollektiv müqavilәnin mәzmununa daxil edilir:

•

işçilәrin ekoloji tәhlükәsizliyinin vә sağlamlığının gözlәnilmәmәsi;
işәgötürәnin tәşәbbüsü ilә әmәk müqavilәsi lәğv edilәrkәn hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı ilә razılaşmalar aparılması;
әmәk vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәklә әlaqәdar işçilәrә dәyәn ziyanın ödәnilmәsi;
әmәk mübahisәlәrinә mәhkәmәyә qәdәr baxan orqanın yaradılmaması vә onun fәaliyyәt qaydası;
işçilәrin tibbi vә sosial sığortasının üstün әlavә şәrtlәrinin müәyyәn edilmәmәsi;

71 әmәk mәcәllәsinin 31ci maddәsinә әsasәn bunlardan hansı Kollektiv müqavilәnin mәzmununa daxil edilmir:

•

әmәyin qiymәtlәndirilmәsi, әmәk normalarının müәyyәn edilmәsi vә yenidәn işlәnmәsi qaydaları;
işçilәrә vә onların ailә üzvlәrinә mәdәni vә mәişәt xidmәtlәrinin, sosial tәminatlar vә güzәştlәrin müәyyәn edilmәsi;
әmәk vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәklә әlaqәdar işçilәrә dәyәn ziyanın ödәnilmәsi;
әmәyin mühafizәsinin yaxşılaşdırılması üçün әlavә tәminatların müәyyәn edilmәsi;
qadınların, 18 yaşına çatmamış işçilәrin әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması;

72 әmәk mәcәllәsinin 31ci maddәsinә әsasәn bunlardan hansı Kollektiv müqavilәnin mәzmununa daxil edilmir:

•

mәşğulluq vә әlavә tәhsil xәrclәrinin ödәnilmәsi şәrtlәri;
müәssisәnin istehsal vә iqtisadi fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi;
әmәyin ödәnilmәsi qaydaları vә miqdarının, pul mükafatlarının, müavinәtlәrin, әlavәlәrin vә digәr ödәmәlәrin müәyyәn edilmәsi;
qiymәtlәrin artımı, inflyasiyanın sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla әmәk haqqı miqdarının tәnzimlәnmә mexanizmi;
iş vә istirahәt vaxtı, mәzuniyyәtlәrin müddәti haqqında şәrtlәr;

73 Kollektiv müqavilәnin vә sazişin hazırlanması, bağlanması vә onlarda dәyişikliklәr edilmәsi üçün kollektiv danışıqlar aparmaq tәşәbbüsünә
sәlahiyyәtlәri daxilindә kimlәr malikdir:

•

bunların hamısı;
hәmkarlar ittifaqları tәşkilatları(birliklәri),
әmәk kollektivlәri
işәgötürәnlәr,
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları;

74 әmәk mәcәllәsinin 21ci maddәsinә әsasәn müәssisәlәrdә hansı tәşkilatların vә qurumların fәaliyyәtinә yol verilmir:

•

hәmkarlar ittifaqları tәşkilatlarının;
siyasi partiyaların, dini qurumların
yalnız siyasi partiyaların;
hәmkarlar ittifaqları tәşkilatlarının vә işçilәrin ictimai özünüidarә orqanlarının
işçilәrin ictimai özünüidarә orqanlarının;

75 әmәk mәcәllәsinin 79cu maddәsinә әsasәn bu hallardan hansında işçinin әmәk müqavilәsinin lәğv olunması qadağan deyil:

•

әmәk intizamının dәfәlәrlә pozulması halında,
mәzuniyyәtdә olduğu vaxtda,
hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının vә ya hәr hansı siyasi partiyanın üzvü olması motivinә görә;
kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddәt әrzindә,
ezamiyyәtdә olduğu vaxtda,

76 әmәk mәcәllәsinin 79cu maddәsinә әsasәn bu şәxslәrdәn hansı әmәk müqavilәsinin lәğv olunması qadağan edilәn işçilәrә aid deyil:

•

әmәk qabiliyyәtini müvәqqәti itirәn işçilәr;
yeganә qazanc yeri işlәdiyi müәssisә olub mәktәb yaşınadәk uşağını tәkbaşına böyüdәn işçilәr;
iş yerini sәbәbsiz әsaslarla tәrk edәn işçilәr;
hamilә, habelә üç yaşınadәk uşağı olan qadınlar, üç yaşınadәk uşağını tәkbaşına böyüdәn kişilәr;
işçinin şәkәrli diabetlә xәstә olması sәbәbinә;

77 әmәk mәcәllәsinin 36cı maddәsinә әsasәn әrazi (rayon) kollektiv sazişi kimlәr arasında bağlanır:

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, hәmkarlar ittifaqlarının regional birliklәri arasında
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının peşәlәr, sahәlәr üzrә birliklәri arasında;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, hәmkarlar ittifaqlarının әrazi birliklәri arasında.
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә hәmkarlar ittifaqlarının ümumölkә birliyi arasında;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının birliklәri arasında;

78 әmәk mәcәllәsinin 36cı maddәsinә әsasәn Sahә (tarif) kollektiv sazişi kimlәr arasında bağlanır:

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, hәmkarlar ittifaqlarının regional birliklәri arasında.
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının birliklәri arasında;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının peşәlәr, sahәlәr üzrә birliklәri arasında;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, hәmkarlar ittifaqlarının әrazi birliklәri arasında
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә hәmkarlar ittifaqlarının ümumölkә birliyi arasında

79 әmәk mәcәllәsinin 36cı maddәsinә әsasәn Baş kollektiv saziş kimlәr arasında bağlanır:

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, hәmkarlar ittifaqlarının regional birliklәri arasında.
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә hәmkarlar ittifaqlarının ümumölkә birliyi arasında;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının peşәlәr, sahәlәr üzrә birliklәri arasında;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, hәmkarlar ittifaqlarının әrazi birliklәri arasında.
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının birliklәri arasında;

80 әmәk mәcәllәsinin 35ci maddәsinә әsasәn Sahә (tarif) kollektiv sazişi müәyyәn edir:

•

makro sәviyyәdә sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini;
respublikada sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini
müvafiq sahәnin sosialiqtisadi inkişafı istiqamәtlәrini, peşә qrupları, sahәnin işçilәri üçün әmәk şәraiti vә әmәk haqqı, sosial tәminatları;
әrazi xüsusiyyәtlәri ilә bağlı müәyyәn sosialiqtisadi problemlәrin hәlli şәrtlәrini;]
regionda sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini;

81 әmәk mәcәllәsinin 35ci maddәsinә әsasәn Baş kollektiv saziş müәyyәn edir:

•

müvafiq sahәnin sosialiqtisadi inkişafı istiqamәtlәrini, peşә qrupları, sahәnin işçilәri üçün әmәk şәraiti vә әmәk haqqı, sosial tәminatları;
әrazi xüsusiyyәtlәri ilә bağlı müәyyәn sosialiqtisadi problemlәrin hәlli şәrtlәrini;
regionda sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini;
makro sәviyyәdә sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini;
respublikada sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini;

82 әmәk mәcәllәsinin 35ci maddәsinә әsasәn Kollektiv sazişin növlәri fәrqlәndirilir

•

Әsas kollektiv saziş; Sahә (tarif) kollektiv sazişi;Әrazi kollektiv saziş;
Respublika kollektiv saziş;Sahә kollektiv sazişi;Әrazi kollektiv saziş;
Baş kollektiv saziş; Sahә (tarif) kollektiv sazişi;Bәlәdiyyә kollektiv saziş;
Baş kollektiv saziş; Müәssisә kollektiv sazişi;Әrazi (rayon) kollektiv saziş;
Baş kollektiv saziş; Sahә (tarif) kollektiv sazişi;Әrazi kollektiv saziş;

83 Bunlardan hansı mәdәnimaarif xidmәtlәrinә, sağlamlaşdırma tәdbirlәrinin vә digәr tәdbirlәrin keçirilmәsinә çәkilәn xәrclәrә aid edilmir:

•

mәdәnikütlәvi, idman vә digәr tәdbirlәrin keçirilmәsi üçün yerin icarә haqqı.
mәktәbәqәdәr müәssisәlәrin vә istirahәt evlәrinin saxlanması üzrә xәrclәr;
işçilәrә istirahәt etmәk verilmiş kompensasiyalar vә sosial güzәştlәr,
müәssisәnin balansında olan yemәkxanaların, klubların saxlanması üzrә xәrclәr,
tibb mәntәqәlәrinin saxlanması üzrә xәrclәr,

84 Bunlardan hansı sosial xüsusiyyәtli ödәmәlәrә aid deyil:

•

mәktәbәqәdәr müәssisәlәrin vә istirahәt evlәrinin saxlanması üzrә xәrclәr;
işçilәrә istirahәt etmәk verilmiş kompensasiyalar vә sosial güzәştlәr,
müәssisәlәrin işçilәrinә verilmiş ssudaların әvәzinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr,
mәnzil tikmәk vә ya almaq üçün işçilәrә verilmiş mәblәğ;
gediş vә işә düzәlmә üçün verilmiş kompensasiyalar vә sosial güzәştlәr;

85 Işәgötürәnin işçi qüvvәsinin saxlanmasına çәkdiyi xәrclәr dedikdә başa düşülür:

•

mәnzil xәrclәri; işçilәrin sosial tәminatı xәrclәri; peşә hazırlığı xәrclәri; mәdәnimaarif, ezamiyyәt xәrclәri; әmәyin dәyәri kimi qiymәtlәndirilәn vergilәr;
mәnzil xәrclәri; işçilәrin sosial tәminatı xәrclәri; peşә hazırlığı xәrclәri; mәdәnimaarif, sağlamlıq tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr; әmәyin dәyәri kimi qiymәtlәndirilәn
vergilәr;
mәnzil xәrclәri; işçilәrin sosial tәminatı xәrclәri; işçinin şәxsi әşyalar üçün kredit xәrclәri; mәdәnimaarif, sağlamlıq tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr; әmәyin dәyәri kimi
qiymәtlәndirilәn vergilәr;
mәnzil xәrclәri; işçilәrin sosial tәminatı xәrclәri; peşә hazırlığı xәrclәri; mәdәnimaarif, işcinin ev alması üçün çәkdiyi xәrclәr; әmәyin dәyәri kimi qiymәtlәndirilәn
vergilәr;
mәnzil xәrclәri; işçilәrin sosial tәminatı xәrclәri; peşә hazırlığı xәrclәri; mәdәnimaarif, sağlamlıq tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr; әmәyin dәyәri kimi qiymәtlәndirilәn әlavә
dәyәr vergisi ;

86 Bunlardan hansı әlverişsiz әmәk şәraitindә işә görә güzәşt vә kompensasiya alan işçilәrә aid deyil:

•

artırılmış tarif maaşları әsasında әmәk haqqı
әlverişsiz әmәk şәraitinә görә әlavә ödәnişlәr almaq hüququ verilәn işçilәr;
әmәyin gәrginliyinә görә әlavә ödәnişlәr almaq hüququ verilәn işçilәr;
güzәştli şәrtlәrlә dövlәt pensiyası almaq hüququ verilәn işçilәr
әmәyin gәlirliliyinә görә әlavә ödәnişlәr almaq hüququ verilәn işçilәr;

87 Bunlardan hansı әlverişsiz әmәk şәraitindә işә görә güzәşt vә kompensasiya alan işçilәrә aid deyil:

•

sadalananların hamısı;
әlavә mәzuniyyәt alan işçilәr,
qısaldılmış iş günü üzrә işlәyәn işçilәr,
pulsuz müalicәviprofilaktik yemәk, süd vә başqa әrzaq mәhsulları alan işçilәr, artırılmış tarif maaşları әsasında әmәk haqqı,
әlavә mәzuniyyәt vә mәnzil alan işçilәr,

88 Beynәlxalq әmәk Bürosubu:

•

BӘTin daimi inzibati surası olmaqla, tәşkilatın hәyata keçirdiyi bütün fәaliyyәtin mәrkәzidir;
BӘTin daimi katibliyi olmaqla, tәşkilatın hәyata keçirdiyi bütün fәaliyyәtin mәrkәzidir;
BӘTin müvәqqәti katibliyi olmaqla, tәşkilatın hәyata keçirdiyi bütün fәaliyyәtin mәrkәzidir;
BӘTin daimi direktorluğu olmaqla, tәşkilatın hәyata keçirdiyi bütün fәaliyyәtin mәrkәzidir;
BӘTin daimi katibliyi olmaqla, tәşkilatın hәyata keçirdiyi bütün fәaliyyәtin müәyyәn bir hissәsidir;

89 BәTin İnzibati Şurası nın әlli altı üzvündәn neçәsi әmәkçilәrin nümayәndәlәrini tәmsil edir:

•

Qırx bir;
Әlli altı;
Altmış beş;
Iyirmi sәkkiz;
On dörd;

90 BәTin İnzibati Şurası nın әlli altı üzvündәn neçәsi sahibkarların nümayәndәlәrini tәmsil edir:

•

On dörd;
Altmış beş;
Әlli altı;
Iyirmi sәkkiz;
Qırx bir

91 BәTin İnzibati Şurası nın әlli altı üzvündәn neçәsi hökumәtlәrin nümayәndәlәrini tәmsil edir:

•

Qırx bir;
Әlli altı;
Altmış beş;
Iyirmi sәkkiz
On dörd;

92 BәTin prinsiplәrinә әsasәn Beynәlxalq әmәk Konfransında hәr bir dövlәt hansı tәrkibdә nümayәndә heyyәti ilә tәmsil edilmәlidir:

•

Iki nәfәr hökumәt nümayәndәsi, iki nәfәr işәgötürәnlәrin nümayәndәsi, bir nәfәr әmkçilәrin nümayәndәsi
Iki nәfәr hökumәt nümayәndәsi, bir nәfәr işәgötürәnlәrin nümayәndәsi, bir nәfәr әmkçilәrin nümayәndәsi;
Bir nәfәr hökumәt nümayәndәsi, iki nәfәr işәgötürәnlәrin nümayәndәsi, bir bir nәfәr әmkçilәrin nümayәndәsi;
Bir nәfәr hökumәt nümayәndәsi, bir nәfәr işәgötürәnlәrin nümayәndәsi, iki nәfәr әmkçilәrin nümayәndәsi;
Iki nәfәr hökumәt nümayәndәsi, iki nәfәr işәgötürәnlәrin nümayәndәsi, iki nәfәr әmkçilәrin nümayәndәsi;

93 BәT Filadelfiya deklarasiyasını öz Nizamnamәsinә daxil etmәklә hansı imkanı qazandı:

•

sahibkarların әmәk vә hәyat şәraitini yaxşılaşdırmaq yolu ilә onların hüquq vә mәnafelәrinin dәstәklәnmәsi işindә daha dinamik rol oynamaq imkanı;
әmәkçilәrin әmәk vә hәyat şәraitini yaxşılaşdırmaq yolu ilә onların hüquq vә mәnafelәrinin dәstәklәnmәsi işindә daha dinamik rol oynamaq imkanı;
әmәkçilәrin әmәk vә hәyat şәraitini yaxşılaşdırmaq yolu ilә onların hüquq vә mәnafelәrinin onların öz tәşәbbüslәri ilә hәll etmәk imkanı;
әmәkçilәrin әmәk vә hәyat şәraitini qirumaq yolu ilә onların hüquq vә mәnafelәrinin dәstәklәnmәsi işindә passiv iştirak imkanı;
әmәkçilәrin әmәk vә hәyat şәraitini yaxşılaşdırmaq yolu ilә onların hüquq vә mәnafelәrinin azaldılması işindә daha dinamik rol oynamaq imkanı;

94 Filadelfiya xartiyasının mahiyyәti nәdir:

•

İnsanın mәşğulluq vә işzislik hüquqları xartiyası;
İnsanın әn ümumi әmәk hüqu azadlıqları xartiyası;
İnsanın әn ümumi siyasi azadlıqları xartiyası;
İnsanın әn ümumi vәtәndaşlıq hüququ xartiyası;
İnsanın әn ümumi hüquq vә azadlıqları xartiyası;

95 Filadelfiya xartiyası neçәnci ildә qәbul edilmışdir:

•

1995
1991
1944
1919
1901

96 BәTin insanin әn ümumi hüquq vә azadlıqları xartiyası hansı sessiyasında qәbul edilmışdir:

•

Paris;
Filadelfiya;
London;
Lüksemburq;
Versal;

97 İnsanın әn ümumi hüquq vә azadlığı xartiyası BәTin hansı sessiyasında qәbul edilmışdir:

•

1cı sessiyasında;
20cı sessiyasında;
26cı sessiyasında;
36cı sessiyasında;
Sonuncu sessiyasında;

98 Bunlardan hansı BәTin yaradılması sәbәbi hesab olunur;

•

Yalnız ailә münaqişәlәri vә siyasi xarakterli sosial protest,
Yalnız Humanitar mülahizәlәr vә siyasi xarakterli sosial protest
Yalnız Humanitar mülahizәlәr vә iqtisadi problemlәr,
Yalnız iqtisadi problemlәr vә siyasi xarakterli sosial protest,
Humanitar mülahizәlәr, siyasi xarakterli sosial protest, iqdisadi;

99 Beynәlxalq әmәk tәşkilatı kimi bir tәşkilatın yaradılması haqqında ilk tәşәbbüslә kimlәr çıxış etmişdir:

•

Robert Ouen vә Daniel Leqlan;
Adam Smit vә Daniel Leqlan;

Robert Ouen;
Daniel Leqlan;
Adam Smit vә Robert Ouen;

100 Beynәlxalq әmәk tәşkilatının әsası neçәnci ildә qoyulmuşdur:

•

2005
1919
1928
1991
1901

101 Müasir şәraitdә BәTin әsas vәzifәsi hansıdır:

•

Sosial baxımdan müdafiә edilmәmiş vә qeyri mütәşәkkil işçi qüvvәsinin mәşğullugu, gәlirlәri vә tәşkilat formaları problemi;
Inkişaf mәsәlәsinә dair müxtәlif strategiyaların, xüsusәn yeni strategiyaların qısamüddәtli vә uzunmüddәtli nәticәlәrinin mәşğulluğa tәsirinin öyrәnilmәsi;
Sadalananların hamısı BӘTin әsas fәzifәlәridir;
Dövlәt tәrәfindәn idarә edilәn iqtisadiyyatdan bazar yönümlü iqtisadiyyata keçid prosesinә yardımın davam etdirilmәsi;
Müvafiq siyasәt yeritmәk vә tәdbirlәr görmәk sayәsindә әmәk bazarının fәaliyyәtinә kömәk;

102 1930cu ildә qәbul edilmiş mәcburi vә ya icbari әmәk haqqında konvensiya nәzәrdә tutur:

•

mәcburi vә ya icbari әmәyin bütün formalarının ödәnilmәsini nәzәrdә tutur;
mәcburi vә ya icbari әmәyin bütün formalarının qadağan olunmasını nәzәrdә tutur;
mәcburi vә ya icbari әmәyin bütün formalarının istifadә olunmasını nәzәrdә tutur;
mәcburi vә ya icbari әmәyin bütün formalarının qismәn qadağan olunmasını nәzәrdә tutur;
mәcburi vә ya icbari әmәyin bütün formalarınıdan qismәn istifadә olunmasını nәzәrdә tutur;

103 1964cü ildә qәbul edilmış mәşğulluq sahәsindә siyasәt haqqında konvensiya hansı formada siyasәt yeritmәyә çağırır:

•

Tam, faydasız vә sәrbәst seçilmiş mәşğulluq üçün şәrait yaradılmasına yönәldilmiş milli siyasәt yeritmәyә çağırır;
Tam, mәhsuldar vә sәrbәst seçilmiş mәşğulluq üçün şәrait yaradılmasına yönәldilmiş milli siyasәt yeritmәyә çağırır;
Tam, mәhsuldar vә sәrbәst seçilmәmiş mәşğulluq üçün şәrait yaradılmasına yönәldilmiş milli siyasәt yeritmәyә çağırır;
Tam, mәhsuldar vә mәcburi seçilmiş mәşğulluq üçün şәrait yaradılmasına yönәldilmiş milli siyasәt yeritmәyә çağırır;
Natamam, mәhsuldar vә sәrbәst seçilmiş mәşğulluq üçün şәrait yaradılmasına yönәldilmiş milli siyasәt yeritmәyә çağırır;

104 İşә edilmәk üçün minimum yaş hәddi haqqında konvensiyasında müәyyәn edilmişdir ki:

•

İşә qәbul edilmәk üçün minimum yaş hәddi icbari tәhsilin başa çatmasından çox olmamalıdır;
İşә qәbul edilmәk üçün minimum yaş hәddi icbari tәhsilin başa çatmasından az olmamalıdır;
İşә qәbul edilmәk üçün minimum yaş hәddi icbari tәhsilin formasından asılıdır;.
İşә qәbul edilmәk üçün minimum yaş hәddi icbari tәhsilin başa çatmasından әvvәl başlamalıdır;
İşә qәbul edilmәk üçün minimum yaş hәddi icbari tәhsilin başa çatmasından az olmalıdır;

105 Mәşğulluq sahәsindә siyasәt konvensiyası BәTin hansı sessiyasında vә neçәnci ildә qәbul edilmışdir:

•

1964cü il sәkkizinci sessiyasında
1961cü il sәkkizinci sessiyasında
1964cü il qırx sәkkizinci sessiyasında
1964cü il on yeddinci sessiyasında
1964cü il on sәkkizinci sessiyasında

106 İş vaxtı müddәtinin azaldılması haqqında BәTin konvensiyası hansı sessiyada qәbul edilmişdir:

•

sәkkizinci sessiyasında
qırx altıncı sessiyasında
on sәkkizinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında
on yeddinci sessiyasında

107 әmәkçilәr üçün mәnzil tikintisi haqqında BәTin konvensiyası necәnci ildә qәbul edilmişdir:

•

1944
1961
1962
1919
2000

108 әmәk haqqı vә iş vaxtı statistikası konvensiyası BәTin hansı sessiyasında qәbul edilmışdir:

•

on sәkkizinci sessiyasında
iyirmi dördüncü sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında
on yeddinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında

109 Dәnizdә işlәmәk üçün minimum yaş konvensiyasına BәTin hansı sessiyasında yenidәn baxılmışdır:

•

sәkkizinci sessiyasında
iyirmi ikinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında
on sәkkizinci sessiyasında
on yeddinci sessiyasında

110 BәTin Cenevrәdә keçirilәn on yeddinci sessiyasında bu konvensiyalardan hansı qәbul edilmәmişdir:

•

Mühacirlәrin tәftişi;
Pullu işә götürmә büroları;
Sәnayedә qocalığa görә sığorta etmә;
Kәnd tәsәrrüfatında qocalığa görә sığorta etmә;
Kәnd tәsәrrüfatında әlilliyә görә sığorta etmә;

111 Minimum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi üsulu BәTin hansı sessiyasında qәbul edilmişdir

•

on sәkkizinci sessiyasında
on birinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında
on yeddinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında

112 Mühacirlәrin tәftişi konvensiyası BәTin hansı sessiyasında qәbul edilmişdir:

•

on sәkkizinci sessiyasında
yeddinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında
on yeddinci sessiyasında
sәkkizinci sessiyasında

113 BәTin Cenevrәdә keçirilәn yeddinci sessiyasında bu konvensiyalardan hansı qәbul edilmәmişdir:

•

bulka istehsalında gecә işi;
Sәnayedә hәftәlik istirahәt;
Istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrdә әmәkçilәrә әvәzin ödәnilmәsi;
Peşә xәstәliklәri;
bәdbәxt hadisәlәrdә әvәzin ödәnilmәsindә hüquq bәrabәrliyi;

114 BәTin Cenevrәdә keçirilәn üçncü sessiyasında bu konvensiyalardan hansı qәbul edilmәmişdir:

•

Donanmada kömür yüklәyәnlәrin vә ocaqçıların minimum yaşı;
Sәnayedә hәftәlik istirahәt;
Gәmi qәzası hallarında işsizliyә görә müavinәt;
Kәnd tәsәrrüfatında minimum yaş;
Kәnd tәsәrrüfatında birlәşmә hüququ;

115 BәTin Genuyada keçirilәn ikinci sessiyasında bu konvensiyalardan hansı qәbul edilmәmişdir:

•

Gәmi qәzası hallarında işsizliyә görә müavinәt;
Sәnayedә iş vaxtı;
Donanmada kömür yüklәyәnlәrin vә ocaqçıların minimum yaşı;
Dәnizdә işlәmәk üçün minimum yaş;
Dәnizçilәrin işә düzәldilmәsi;

116 BәTin Vaşinqtonda keçirilәn birinci sessiyasında bu konvensiyalardan hansı qәbul edilmәmişdir:

•

Dәnizdә işlәmәk üçün minimum yaş;
Işsizlik;
Analığın mühafizәsi;
Gecә vaxtında qadınların әmәyi;
Sәnayedә iş vaxtı;

117 Beynәlxalq әmәk mәcәllәsi dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

184 konvensiya vә 192 tövsiyyәli әmәk haqlarının mәcmusu;
184 konvensiya vә 192 qanuni aktdan ibarәt olan әmәk normaları;
192 konvensiya vә 184 tövsiyyәdәn ibarәt olan әmәk normaları;
184 konvensiya vә 192 tövsiyyәdәn ibarәt olan әmәk normaları;
184 mәcәllәdәn vә 192 tövsiyyәdәn ibarәt olan әmәk normaları;

118 Hansı mülahizә doğrudur:

•

BӘT yeganә beynәlxalq tәşkilatdır ki, orada işәgötürәnlәrin vә әmәkçilәrin nümayәndәlәrinin hüquqlarının cәmi hökumәtlәrin nümayәndәlәrinin hüquqlarına
bәrabәrdir;
BӘT yeganә beynәlxalq tәşkilatdır ki, orada işәgötürәnlәrin, әmәkçilәrin vә hökumәtlәrin nümayәndәlәri bәrabәr hüquqlara malikdir;
BӘT yeganә beynәlxalq tәşkilatdır ki, orada әmәkçilәrin nümayәndәlәrinin hüquqları işәgötürәnlәrin vә hökumәtlәrin nümayәndәlәrinin hüquqlarından üştündür;
BӘT yeganә beynәlxalq tәşkilatdır ki, orada işәgötürәnlәrin hüquqları әmәkçilәrin nümayәndәlәrinin vә hökumәtlәrin nümayәndәlәrinin hüquqlarından daha çoxdur;
BӘT yeganә beynәlxalq tәşkilatdır ki, orada işәgötürәnlәrin vә әmәkçilәrin nümayәndәlәrinin hüquqlarının cәmi hökumәtlәrin nümayәndәlәrinin hüquqlarının
cәmindәn ondörd vahid çoxdür;

119 Ödәnişli mәzuniyyәt haqqında konvensiya BәTin hansı sesiyasında vә neçәnci ildә qәbul edilmışdir:

•

Iyirminci sessiya, 1936cı il;
Otuzuncu sessiya, 1936cı il;
Iyirminci sessiya, 1942cı il;
Iyirmi beşinci sessiya, 1936cı il;
Iyirmi sәkkizinci sessiya, 1937cı il;

120 әmәkçi miqrantlar haqqında 66 saylı konvensiya BәTin neçәnci sessiyasında qәbul edilmışdir:

•

Birinci;
Beşinci;
Iyirmi birinci;
Iyirmi beşinci;
Sonuncü;

121 Sözün mәhdud mәnasında beynәlxalq әmәk bazarı dedikdә başa düşülür:

•

Beynәlxalq әmәk bazarıda әmәk qabiliyyәtli şәxslәrin sayı;
Beynәlxalq әmәk bazarıda iş yerlәrinin sayı;
Beynәlxalq sәviyyәdә işsizlәrin sayı;
Beynәlxalq işçi qüvvәsi ehtiyyatlarının miqrasiyası;
Beynәlxalq işçi qüvvәsinin ehtiyyatları vә axarları;

122 ÇXRda әmәk bazarında mәşğullar vә işsizlәr uçota alınır:

•

Әmәk bazarında ;
Şәhәr vә kәnd yaşayış yerlәrindә;
Yalnız şәhәr yerlәrindә;
Kәnd yerlәrindә;
Mәşğulluq idarәlәrindә;

123 BәTin tövsiyyәlәrinә әsasәn dürğun işsizlәrә aid edilir:

•

Üç ay әrzindә iş axtaran vә ya mәşğulluq idarәlәrindә uçotda olan şәxslәr;
Bir il әrzindә iş axtaran vә ya mәşğulluq idarәlәrindә uçotda olan şәxslәr;
Bir ildәn artıq müddәt әrzindә iş axtaran vә ya mәşğulluq idarәlәrindә uçotda olan şәxslәr;
Üç gün әrzindә iş axtaran vә işә düzәlәn şәxslәr;
Bir il әrzindә iş axtarmayan vә ya mәşğulluq idarәlәrindә uçotda olamayan şәxslәr;

124 ÇXRda mәşğul әhalinin statistik öyrәnimәsi aşağıdakı әlamәtlәr üzrә hәyata keçirilir:

•

yalnız әrazi vә tәsәrrüfatın sosial forması;
yalnız tәsәrrüfatın sosial forması;cins;yaş; tәhsil sәviyyәsi;
әrazi; tәsәrrüfatın sosial forması;cins;yaş; tәhsil sәviyyәsi; mülkiyyәt;
әrazi; tәsәrrüfatın sosial forması;cins;yaş; tәhsil sәviyyәsi;
yalnız tәsәrrüfatın sosial forması vә tәhsil sәviyyәsi;

125 ÇXRda işsizlik әmsalının aşağı olmasının әsas sәbәblәrdәn biri – bu:

•

Kәnd yerlәrindә işsiz әhalinin bütünlüklә mәşğul әhalinin tәrkibinә aid edilmәsidir;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin bütünlüklә işsiz olmasıdır;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin sayında işzizlәrin sayının mәşğulların sayından çox olması;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin bütünlüklә tәqaüdә çıxma imkanının olmaması;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin bütünlüklә mәşğul әhalinin tәrkibinә aid edilmәsidir;

126 ÇXRda mәşğulluq әmsalının yüksәk olmasının әsas sәbәblәrdәn biri – bu:

•

Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin bütünlüklә tәqaüdә çıxma imkanının olmaması;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin bütünlüklә mәşğul әhalinin tәrkibinә aid edilmәsidir;
Kәnd yerlәrindә işsiz әhalinin bütünlüklә mәşğul әhalinin tәrkibinә aid edilmәsidir;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin bütünlüklә mәşğul olmasıdır;
Kәnd yerlәrindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin sayının mәşğul әhalinin sayından çox olması;

127 Siyahıyaalmalar arasında olan müddәtdә ÇXRda әmәk qabiliyyәtli әhalinin uçotu nәyә әsaslanır:

•

Mәşğulluğun vә miqrasiyanın cari uçotuna;
Ölümün vә miqrasiyanın cari uçotuna;
Doğumun, ölümün vә miqrasiyanın cari uçotuna;
Doğumun, ölümün, pensiyaçıların vә miqrasiyanın cari uçotuna;
Doğumun, ölümün vә miqrasiyanın cari uçotuna;

128 Çin Xalq Respublikasında әmәk potensialının hesablanması üçün hansı mәlumat bazası әsasdır:

•

әhalinin siyahıya alınması;
mәşğulluq idarәlәrinin mәlumatları;
BӘTin statistika komissiyasının mәlumatları,
Sahibkarların hesabatları;
miqrasiya xidmәtinin mәlumatları;

129 Hansı sәbәbdәn Çin Xalq Respublikasında әmәk qabililiyәtli әhalinin ümumi sayı müәyyәn edilmir:

•

әmәk qabiliyyәtli yaşda işlәyәn әlillәrin sayı haqqında mәlumatın olmaması sәbәbindәn;
әmәk qabiliyyәtli yaşda işlәmәyәn әlillәrin sayı haqqında mәlumatın olmaması sәbәbindәn;
әmәk qabiliyyәtli yaşda işlәmәyәn işsizlәrin sayı haqqında mәlumatın olmaması sәbәbindәn;
әmәk qabiliyyәtli yaşda işlәmәyәn tәqaüdçülәrin sayı haqqında mәlumatın olmaması sәbәbindәn;
әmәk qabiliyyәtli yaşda işlәyәn әlillәrin sayı haqqında mәlumatın olmaması sәbәbindәn;

130 Çin Xalq Respublikasında әmәk qabililiyәtli yaşın yuxarı hәddi – bu:

•

Kışilәr65: qadınlar65;
Kışilәr60: qadınlar55;
Kışilәr62: qadınlar57;

Kışilәr70: qadınlar65;
Kışilәr58: qadınlar55;

131 әmәk bazarında baş verәn hadisә vә proseslәrin statistik öyrәnilmәsi işindә aşağıdakı kәmiyyәtlәrdәn istifadә olunur:

•

Mütlәq, intensivlik, orta;
Mütlәq, nisbi, orta;
Mütlәq, hesabi, orta;
dinamika, nisbi, orta;
Mütlәq, nisbi, harmonik;

132 Statistik informasiyanın yoxlanması mәqsәdi ilә nәzarәtin aşağıdakı növlәrindәn istifadә olunur:

•

Sintaktik, hesabi, maliyyә;
Sintaktik, hesabi, mәntiqi;
Sintaktik, riyazi, mәntiqi;
Sintetik, hesabi, mәntiqi;
Mexaniki, hesabi, mәntiqi;

133 Bunlardan hansı әmәk bazarı statistikasının nәzәri metodoloji bazası hesab olunur:

•

Iqtisadi nәzәriyyә.
Statistikanın ümumi nәzәriyyәsi;
Sosial iqtisadi statistika;
Riyazi statistika vә Böyük әdәdlәr qanunu;
Әmәyin iqtisadiyyatı vә sosialogiyası;

134 әmәk bazarının subyektlәri aşağıdakılardır:

•

İşәgötürәnlәr, işsizlәr, dövlәt, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr, dövlәt, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr, xarici investorlar, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, sahibkarlar, dövlәt, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr, dövlәt, mәşğullar;

135 әmәk bazarında baş verәn proseslәrin statistik tәdqiqi aşağıdakı mәrhәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

•

Müşahidә, yekunlaşdırma vә qruplaşdırma, tәhlil;
Ali tәhsil, iş axtararışı, işә düzәlmә, işlәmә, әmәk haqqı;
Ali tәhsil, iş axtararışı,iş yerlәrinin sayının müşahidәsi, işә düzәlmә, işlәmә, әmәk haqqı, işdәn azad olma;
Müşahidә, işlәyәnlәrin sayının hesablanması, yekunlaşdırma vә qruplaşdırma, tәhlil;
Ali tәhsil, iş axtararışı, işә düzәlmә, işlәmә, әmәk haqqı, işdәn azad olma;

136 Bunlardan hansı әmәk bazarı statistikasının metodlarına uyğun gәlir:

•

Müşahidә, nәzarәt, qruplaşdırma, orta kәmiyyәtlәr, nisbi kәmiyyәtlәr,qrafik, indeks, müqayisә, balans, yerdәyişmә;
Müşahidә, nәzarәt, qruplaşdırma, orta kәmiyyәtlәr, nisbi kәmiyyәtlәr, qrafik, indeks, müqayisә, balans;
Müşahidә, nәzarәt, bölgü, qruplaşdırma, orta kәmiyyәtlәr, nisbi kәmiyyәtlәr,qrafik, indeks, müqayisә, balans;
Müşahidә, nәzarәt, qruplaşdırma, orta kәmiyyәtlәr, nisbi kәmiyyәtlәr, böyük әdәdlәr qanunu, qrafik, indeks, müqayisә, balans;
Müşahidә, qruplaşdırma, orta kәmiyyәtlәr, nisbi kәmiyyәtlәr, qrafik, indeks, müqayisә, balans;

137 әmәk bazarı statistikasının predmeti bu:

•

Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә müzdlu işçilәr arasında keyfiyyәtcә müәyyәn olunmuş iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәrin kәmiyyәt dәyişkәnliklәrinin
qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә işәgötürәnlәr vә dövlәt arasında keyfiyyәtcә müәyyәn olunmuş iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәrin kәmiyyәt dәyişkәnliklәrinin
qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә işәgötürәn vә müzdlu işçilәr arasında keyfiyyәtcә müәyyәn olunmuş iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәrin kәmiyyәt
dәyişkәnliklәrinin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә işәgötürәnlәr vә işsizlәr arasında keyfiyyәtcә müәyyәn olunmuş iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәrin kәmiyyәt dәyişkәnliklәrinin
qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә dövlәt vә müzdlu işçilәr arasında keyfiyyәtcә müәyyәn olunmuş iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәrin kәmiyyәt dәyişkәnliklәrinin
qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsidir;

138 әmәk bazarının әsas elementlәri aşağıdakılardır:

•

Işçi qüvvәsinә tәlәbat, , işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur;
Işçi qüvvәsinә tәlәbat, işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur;
Işçi qüvvәsinә tәlәbat, işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur, işçi quvvәsinin alqısatqısı;
Işçi qüvvәsinә tәlәbat, işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt;
Işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur;

139 әmәk bazarıbu:

•

Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn işәlәyәn vә müzdlu işçilәr arasında iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәri ifadә edәn qarşılıqlı fәaliyyәt
mexanizmidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn işәgötürәn vә işlәmәyәnlәr arasında iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәri ifadә edәn qarşılıqlı fәaliyyәt
mexanizmidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn işәgötürәn vә müzdlu işçilәr arasında yalnız sosial münasibәtlәri ifadә edәn qarşılıqlı fәaliyyәt mexanizmidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn işәgötürәn vә müzdlu işçilәr arasında iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәri ifadә edәn qarşılıqlı fәaliyyәt
mexanizmidir;
Müәyyәn iqtisadi mәkan çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn işәgötürәn vә müzdsuz işçilәr arasında iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәri ifadә edәn qarşılıqlı fәaliyyәt
mexanizmidir;

140 әmәk ehtiyatlarının sayını hesablamaq üçün istifadә olunan metodlar neçә qrupa bölünür?

•

5
4
2
6
3

141 Hansı mülahizә doğrudur:

•

iş qüvvәsinin qiymәti onu alan vә satanlar üçün mәnfәәtdir;
iş qüvvәsinin qiymәti onu alan vә satanlar üçün nisbidir;
iş qüvvәsinin qiymәti onu alan vә satanlar üçün müxtәlifdir;
iş qüvvәsinin qiymәti onu alan vә satanlar üçün eynidir
iş qüvvәsinin qiymәti onu alan vә satanlar üçün mәxfidir;

142 İşçi qüvvәsinin qiymәti nәdә ifadә olunur:

•

işçilәrin gәlirlәrinin hәcmindә
işçilәrin әmәk haqqında
işçilәrin әldә etdiyi әmtәәlәri qiymәtindә
işçilәrin pensiya haqlarında
işçilәrin sayında

143 Bunlardan hansı İşçi qüvvәsinә tәklifi müәyyәn etmәk üçün istifadә oluna bilmәz :

•

Pensiya vә işsizliyә görә müavinәt vә sosial ödәmәlәr;
Iş qüvvәsinin qiymәti;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı;
sadalananların hamısı;
Mәnfәәt vә rentabelliyin sәviyyәsi;

144 Bunlardan hansı İşçi qüvvәsinә tәklifi müәyyәn etmәk üçün istifadә olunmur:

•

Mәnfәәt vә rentabelliyin sәviyyәsi;
Iş qüvvәsinin qiymәti;
Işә vә istirahәtә ayrılan vaxt;
Pensiya vә işsizliyә görә müavinәt vә sosial ödәmәlәr;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı;

145 İşçi qüvvәsi tәklifi aşağıdakılarla müәyyәn olunur:

•

Bunların hamısı;
Pensiya vә işsizliyә görә müavinәt vә sosial ödәmәlәr;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı;
Iş qüvvәsinin qiymәti;
Işә vә istirahәtә ayrılan vaxt;

146 әmәk bazarı statistikasında aşağıdakı göstәricilәrdәn istifadә olunur:

•

Maliyyә, dәyәr, әmәk;
Natural, dәyәr, әmәk
Natural, dәyәr, әmәk haqqı;
Adamsaat, dәyәr, әmәk;
Natural, qiymәt, әmәk;

147 İstehsalda faktiki iştirakına gorә әhali neçә qrupa bölünür?

•

6
2
3
5
4

148 Işçi qüvvәsi ehtiyyatıbu:

•

Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq mәşğul hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq işçi qüvvәsi hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmamış konyuktur şәrtindә artıq işçi qüvvәsi hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq işçi qüvvәsi hesab olunmayan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq işsizlәr hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;

149 әmәk bazarının konyukturasıbu:

•

Çoxlu sayda amillәrin birgә tәsiri altında işçi qüvvәsinin alqısatqısı prosesindә әmәk bazarında mövcud olan real vәziyyәt;
Başlıca olaraq tәlәb vә tәklifin nisbәti ilә xarakterizә olunan vә çoxlu sayda amillәrin birgә tәsiri altında işçi qüvvәsinin alqısatqısı prosesindә әmәk bazarında mövcud
olan real vәziyyәt;
Başlıca olaraq tәlәb vә tәklifin nisbәti ilә xarakterizә olunan qüvvәsinin alqısatqısı prosesindә әmәk bazarında mövcud olan real vәziyyәt;
Başlıca olaraq yalnız tәlәbin nisbәti ilә xarakterizә olunan vә çoxlu sayda amillәrin birgә tәsiri altında işçi qüvvәsinin alqısatqısı prosesindә әmәk bazarında mövcud
olan real vәziyyәt;
Başlıca olaraq yalnız tәklifin nisbәti ilә xarakterizә olunan vә çoxlu sayda amillәrin birgә tәsiri altında işçi qüvvәsinin alqısatqısı prosesindә әmәk bazarında mövcud
olan real vәziyyәt;

150 Geniş mәnada beynәlxalq әmәk bazarı nәyi anladır:

•

Beynәlxalq әmәk münasibәtlәrini, ayrıayrı ölkәlәrin vә ölkәlәr ittifaqlarının lokal әmk bazarlarını;

Beynәlxalq işçi qüvvәsi ehtiyyatları vә axarlarını;
Yalnız ayrıayrı ölkәlәrin vә ölkәlәr ittifaqlarının lokal әmk bazarlarını;
Yalnız beynәlxalq әmәk münasibәtlәrini;
Yalnız işçi qüvvәsi ehtiyyatları;

151 Mәhdud mәnada beynәlxalq әmәk bazarı nәyi anladır:

•

Yalnız ayrıayrı ölkәlәrin vә ölkәlәr ittifaqlarının lokal әmk bazarlarını;
Işçi qüvvәsi ehtiyyatları vә axarlarını;
Beynәlxalq әmәk münasibәtlәrini, ayrıayrı ölkәlәrin vә ölkәlәr ittifaqlarının lokal әmk bazarlarını;
Yalnız işçi qüvvәsi ehtiyyatları;
Yalnız beynәlxalq әmәk münasibәtlәrini;

152 Beynәlxalq statistikada mәşğul әhalinin müxtәlif kateqoriyalarının uçotu vә tәhlilindә aşağıdakı qrupların fәrqlәndirilmәsi tövsiyyә olunur:

•

Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğullar vә
işsizlәr;
Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; iqtisadi fәal
әhali;
Muzdla işlәyәnlәr;işsizlәr; müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğulluqda statusu müәyyәn
edilә bilmәyәn işçilәr;
Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğulluqda
statusu müәyyәn edilә bilmәyәn işçilәr;
Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); dövlәt qulluqçuları;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğulluqda statusu
müәyyәn edilә bilmәyәn işçilәr;

153 Aşağıdakı şәxslәrә әmәk mәcәllәsinin maddәlәri şamil edilmir:

•

podrat, tapşırıq, komisyon, müәlliflik vә başqa mülkihüquqi müqavilәlәr üzrә işlәri yerinә yetirәn şәxslәrә.
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin deputatlarına vә bәlәdiyyәlәrә seçilmiş şәxslәrә;
Burada sadalanan şәxslәrin hәr birinә;
hәrbi qulluqçulara vә mәhkәmә hakimlәrinә;
xarici ölkәnin hüquqi şәxsi ilә hәmin ölkәdә әmәk müqavilәsi bağlayıb әmәk funksiyasını Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә (filialda,
nümayәndәlikdә) yerinә yetirәn әcnәbilәrә;

154 әmәk funksiyası — bu:

•

әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan bir vә ya bir neçә vәzifә (peşә) üzrә işçinin vә ya işçi qrupunun yerinә yetirmәli olduğu işlәrin (xidmәtlәrin) mәcmusu;
әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan bir vә ya bir neçә vәzifә (peşә) üzrә işçinin yerinә yetirmәli olduğu yalnız bir işin (xidmәtin) mәcmusu;
әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan yalnız bir vәzifә (peşә) üzrә işçinin yerinә yetirmәli olduğu işlәrin (xidmәtlәrin) mәcmusu;
әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan bir vә ya bir neçә vәzifә (peşә) üzrә işçinin yerinә yetirmәli olduğu işlәrin (xidmәtlәrin) mәcmusu;
әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan yalnız bir neçә vәzifә (peşә) üzrә işçinin yerinә yetirmәli olduğu xidmәtlәrin mәcmusu;

155 İş yeri —bu:

•

işçinin haqqı ödәnilmәklә vәzifәsi (peşәsi) üzrә әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işlәri (xidmәtlәri) yerinә yetirdiyi dövlәt orqanlarında iş yeri;
işçinin haqqı ödәnilmәklә vәzifәsi (peşәsi) üzrә әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işlәri (xidmәtlәri) yerinә yetirdiyi müәssisә;
işçinin haqqı ödәnilmәklә vәzifәsi (peşәsi) üzrә әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işlәri (xidmәtlәri) yerinә yetirdiyi ölkә;
işçinin haqqı ödәnilmәklә vәzifәsi (peşәsi) üzrә әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işlәri (xidmәtlәri) yerinә yetirdiyi yer;
işçinin haqqı ödәnilmәklә vәzifәsi (peşәsi) üzrә әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işlәri (xidmәtlәri) yerinә yetirdiyi yalnız müәssisәdә iş yeri;

156 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinә әsasәn kollektiv saziş anlayışına bunlardan hansı uyğun gәlir

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, mәşğulluğun tәmin edilmәmәsi vә digәr sosial müdafiә
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşma;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, işçilәrin әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әmәyin mühafizәsi,
mәşğulluğun tәmin hәyata keçirilmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşma;
Sadalananların hamısı uygun gәlir;
işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilә;
işәgötürәnin, әmәk kollektivinin vә ya hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının arasında yazılı formada bağlanan әmәk, sosialiqtisadi, mәişәt vә digәr münasibәtlәri
tәnzimlәyәn müqavilә;

157 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinә әsasәn kollektiv müqavilә anlayışına bunlardan hansı uyğun gәlir:

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial müdafiә
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşma;
Sadalananların heç biri kollektiv müqavilә hesab oluna bilmәz;
Sadalananların hamısı uygun gәlir;
işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilә;
işәgötürәnin, әmәk kollektivinin vә ya hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının arasında yazılı formada bağlanan әmәk, sosialiqtisadi, mәişәt vә digәr münasibәtlәri
tәnzimlәyәn müqavilә;

158 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyi sistemi özündә aşağıdakılardan hansını birlәşdirmir:

•

әmәk, sosialiqtisadi mәsәlәlәrlә әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının bağladığı vә ya tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrı;
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarını;
Azәrbaycan Respublikasinin әmәk mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının әmlak hüquqları üzrә aktları;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәbul etdiyi normativ hüquqi aktları;

159 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyi sistemi özündә aşağıdakıları birlәşdirir:

•

Emәk, sosialiqtisadi mәsәlәlәrlә әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının bağladığı vә ya tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrı;
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarını;
Azәrbaycan respublikasinin әmәk mәcәllәsi
Sadalananların hamısını;

•

Müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәbul etdiyi normativ hüquqi aktları;

160 İşçi qüvvәsinә dövlәtin tәlәbatı neçә qrupa ayrılır:

•

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin işçi qüvvәsinә tәlәbi olmur.
Dörd;
Üç;
Iki;
Bunları qrupa ayırmaq olmaz;

161 İqtisadi әdәbiyyatlarda işçi qüvvәsinә tәlәbatın aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir:

•

Sadalananların hamısı işçi qüvvәsinә tәlәbtın növlәridir
Potensial , proqnozlaşdırılan tәlәbat;
Hәyata keçmәmiş vә ya tәmin olunmamış tәlәbat;
Tәmin olunmuş vә ya hәyata keçmiş tәlәbat;
Sadalananlar tәlbat anlayışının mahiyyәtinә ziddir;

162 әmәk bazarı bütövlükdә tәnzimlәnmәlidir:

•

Hәm bazar, hәm dövlәt vә hәm dә cәmiyyәt tәrәfindәn;
Hәm işsizlәr, hәm dövlәt vә hәm dә cәmiyyәt tәrәfindәn;
Hәm işçi qüvvәsi, hәm dövlәt vә hәm dә cәmiyyәt tәrәfindәn;
Hәm özüözünә, hәm işәgötürәn vә hәm dә cәmiyyәt tәrәfindәn;
Hәm özüözünә, hәm iqtisadiyyat vә hәm dә cәmiyyәt tәrәfindәn;

163 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinә әsasәn müәssisә anlayışına bunlardan hansı uyğun gәlir:

•

mülkiyyәtçinin tәşkilatihüquqi formasından, adından vә fәaliyyәt növündәn asılı olmayaraq Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә zidd olaraq yaratdığı
hüquqi şәxs, onun vә xarici hüquqi şәxsin filialı, nümayәndәliyi;
mülkiyyәtçinin tәşkilatihüquqi formasından, adından vә fәaliyyәt növündәn asılı olmayaraq Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq yaratdığı
fiziki şәxs, onun vә xarici fiziki şәxsin filialı, nümayәndәliyi;
işәgötürәnlә fәrdi qaydada yazılı әmәk müqavilәsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerindә haqqı ödәnilmәklә çalışan hüquqi şәxs;
mülkiyyәtçinin tәşkilatihüquqi formasından, adından vә fәaliyyәt növündәn asılı olmayaraq Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq yaratdığı
hüquqi şәxs, onun vә xarici hüquqi şәxsin filialı, nümayәndәliyi;
mülkiyyәtçinin tәşkilatihüquqi formasından, adından vә fәaliyyәt növündәn asılı olaraq Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq yaratdığı
hüquqi şәxs, onun vә xarici hüquqi şәxsin filialı, nümayәndәliyi;

164 Sadlananlardan hansı Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsinә uyğun olaraq әmәk münasibәtlәrindә tәrәflәrin әmәl etmәli olduğu prinsiplәrә
uygun gәlmir:

•

imkanlarından sәrbәst istifadә etmәsinin tәmin edilmәsi;
imkanlarından sәrbәst istifadә etmәsinin tәmin edilmәsindә muzdla işlәyәnlәrin huquqlarına üstünlük verilmәsi;
mәnafelәrinin haqqәdalәtlә vә qanunun aliliyinin tәmin olunması ilә qorunması;
hüquq bәrabәrliyinin tәmin edilmәsi;
maddi, mәnәvi, sosial, iqtisadi vә digәr hәyati tәlәbatlarını ödәmәk mәqsәdi ilә әqli, fiziki vә maliyyә

165 Azәrbaycan Respublikasının әmәk Mәcәllәsi әmәk münasibәtlәrindә tәrәflәrin aşağıdakı prinsiplәrә әmәl etmәsinә әsaslanır:

•

imkanlarından sәrbәst istifadә etmәsinin tәmin edilmәsi;
sadalanlarin hamısı prinsiplәrә üyğun gәlir;
mәnafelәrinin haqqәdalәtlә vә qanunun aliliyinin tәmin olunması ilә qorunması;
hüquq bәrabәrliyinin tәmin edilmәsi;
maddi, mәnәvi, sosial, iqtisadi vә digәr hәyati tәlәbatlarını ödәmәk mәqsәdi ilә әqli, fiziki vә maliyyә

166 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinә әsasәn әmәk müqavilәsi anlayışına bunlardan hansı uyğun gәlir:

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial müdafiә
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşma;
Sadalananların heç biri әmәk müqavilәsi hesab oluna bilmәz;
Sadalananların hamısı uygun gәlir;
işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilә;
işәgötürәnin, әmәk kollektivinin vә ya hәmkarlar ittifaqları tәşkilatının arasında yazılı formada bağlanan әmәk, sosialiqtisadi, mәişәt vә digәr münasibәtlәri
tәnzimlәyәn müqavilә;

167 Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinә әsasәn işçi anlayışına bunlardan hansı uyğun gәlir:

•

işәgötürәnlә ümümi qaydada yazılı әmәk müqavilәsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerindә haqqı ödәnilmәkmәklә çalışan fiziki şәxs.
işәgötürәnlә әmәk münasibәtlәrindә olan, әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgә hәyata keçirmәk vә qanuni mәnafelәrini kollektiv halında müdafiә etmәk
sәlahiyyәtinә malik müvafiq iş yerlәrindә çalışan işçilәrin birliyi;
tam fәaliyyәt qabiliyyәtli olub işçilәrlә әmәk müqavilәsi (kontrakt) bağlamaq, ona xitam vermәk, yaxud onun şәrtlәrini dәyişdirmәk hüququna malik mülkiyyәtçi vә ya
onun tәyin (müvәkkil) etdiyi müәssisәnin rәhbәri, sәlahiyyәtli orqanı, habelә hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxs;
işәgötürәnlә fәrdi qaydada yazılı әmәk müqavilәsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerindә haqqı ödәnilmәklә çalışan fiziki şәxs;
işәgötürәnlә fәrdi qaydada yazılı әmәk müqavilәsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerindә haqqı ödәnilmәklә çalışan hüquqi şәxs;

168 Işçi quvvәsinә ümumi tәlәbin vә sәmәrәli tәlәbin fәrqi bu:

•

daxili tәlәb
xarici tәlәb;
rasional tәlәb;
әlavә tәlәb;
retro tәlәb;

169 Işçi qüvvәsinә ödәnilmәyәn tәlәbi müәyyәn edlir:

•

Umumi vә sәmәrәli tәlәbin faizi kimi;
Umumi vә sәmәrәli tәlәbin fәrqi kimi;
Umumi vә sәmәrәli tәlәbin cәmi kimi;
Umumi vә sәmәrәli tәlәbin hasili kimi;
Umumi vә sәmәrәli tәlәbin nisbәti kimi;

170 Ölkәdә işçi qüvvәsinә ödәnilmәyәn tәlәb xrakterizә olunur:

•

Itisadiyyatda mәşğul olan işsizlәrin sayı vә quruluşu ilә;
Iş yerlәrinint utulmasının mövcudluğu vә quruluşu ilә;
Iş yerlәrinin mövcudluğu vә quruluşu ilә;
Itisadiyyatda mәşğul olanların sayı vә quruluşu ilә;
Mövcud boş iş yerlәrinin vә vakansiyaların hәrәkәti, sayı vә quruluşu ilә;

171 Ölkәdә işçi qüvvәsinә sәmәrәli tәlәb xrakterizә olunur:

•

Itisadiyyatda mәşğul olan işsizlәrin sayı vә quruluşu ilә;
Iş yerlәrinin mövcudluğu vә quruluşu ilә;
Itisadiyyatda mәşğul olanların sayı vә quruluşu ilә;
Mövcud boş iş yerlәrinin vә vakansiyaların hәrәkәti, sayı vә quruluşu ilә;
Iş yerlәrinint utulmasının mövcudluğu vә quruluşu ilә;

172 Ölkәdә işçi qüvvәsinә ümumi tәlәb xrakterizә olunur:

•

Itisadiyyatda mәşğul olanların sayı vә quruluşu ilә;
Iş yerlәrinin mövcudluğu vә quruluşu ilә;
Itisadiyyatda mәşğul olan işsizlәrin sayı vә quruluşu ilә;
Iş yerlәrinint utulmasının mövcudluğu vә quruluşu ilә;
Mövcud boş iş yerlәrinin vә vakansiyaların hәrәkәti, sayı vә quruluşu ilә;

173 İşçi qüvvәsinә tәlәb statistik öyrәnilәrkәn aşağıdakı tәlәb növlәri fәrqlәndirilir:

•

Ümumi, sәmәrәli,real ,ödәnilmәyәn
Ümumi, sәmәrәli,ödәnilmәyәn;
Ümumi, sәmәrәli, ödәnilmәyәn, işsiz
Ümumi, sәmәrәli,әlavә, ödәnilmәyәn
Ümumi, sәmәrәli, potensial, ödәnilmәyәn;

174 әlavә işçi qüvvәsi tәklifinin hәcmi xarakterizә olunur:

•

Iqtisadi fәal әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Müxtәlif әlamәtlәr üzrә әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Iqtisadi qeyrifәal әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Müxtәlif әlamәtlәr üzrә әmәk qabiliyyәtli olmayan әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Iş axtaranların, ümumi işsizlәrin, qeydә alınmış işsızlәrin, işsizliyә görә müavinәt alanların sayı, tәrkibi vә dinamikası göstәricilәri ilә;

175 Real işçi quvvәsi tәklifinin hәcmi xarakterizә olunur:

•

Iqtisadi qeyrifәal әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Müxtәlif әlamәtlәr üzrә әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Iş axtaranların, ümumi işsizlәrin, qeydә alınmış işsızlәrin, işsizliyә görә müavinәt alanların sayı, tәrkibi vә dinamikası göstәricilәri ilә;
Müxtәlif әlamәtlәr üzrә әmәk qabiliyyәtli olmayan әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;

176 Potensial işçi qüvvәsi tәklifinin hәcmi xarakterizә olunur:

•

Iqtisadi qeyrifәal әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Müxtәlif әlamәtlәr üzrә әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;
Iş axtaranların, ümumi işsizlәrin, qeydә alınmış işsızlәrin, işsizliyә görә müavinәt alanların sayı, tәrkibi vә dinamikası göstәricilәri ilә;
Müxtәlif әlamәtlәr üzrә әmәk qabiliyyәtli olmayan әhalinin sayı vә quruluşu göstәricilәri ilә;

177 Işçi qüvvәsi tәklifinin statistik әks oluması baxımından bu kateqoriyalar fәrqlәndirilir

•

Potensial tәklif, real tәklif, әlavә tәklif, beynәlxalq tәklif;
Potensial tәklif, real tәklif, әlavә tәklif;
Potensial tәklif, real tәklif, әlavә tәklif, hazırki tәklif;
Potensial tәklif, real tәklif, әlavә tәklif, retro tәklif;
Potensial tәklif, real tәklif, retro tәklif;

178 Beynәlxalq әmәk bazarının bu seqmentlәri fәrqlәndirilir:

•

Transmilli korporasiyalar vә Beynәlxalq tәşkilatlar;
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn olan işçi qüvvәsi
Informasiya seqmenti;
Siyasi vә iqtisadi qaçqınlar;
Sadlanların hamısı benәlxalq әmәk bazarının seqmentidir.

179 Beynәlxalq әmәk statistikasının tәsnifatına görә Milli işçi qüvvәsi  bu:
Kifayәt qәdәr tәhsil sәviyyәsi vә ixtisaslaşmaya malik olan vә öyrәnilәn ölkәdә ixtisaslaşmış idarәetmә vә istehsalat islәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә oluna bilәn
әmәk qabiliyyәtli olmayan әhali;
Fәliyyәt sferası ayriayrı ölkәlәrin lokal әmәk bazarı ilә mәhdudlaşan, aşağı sәviyyәli tәhsilә, ixtisaslaşmaya vә mobilliyә malik işçi quvvәsi;

•

•

Kifayәt qәdәr tәhsil sәviyyәsi vә ixtisaslaşmaya malik olan vә öyrәnilәn ölkәdә ixtisaslaşmış idarәetmә vә istehsalat islәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә oluna bilәn
әmәk qabiliyyәtli әhali;
Yüksәk ixtisaslaşma sәviyyәsinә vә mobillik dәrәcәsinә malik, qabaqcıl elmi vә iqtisadi sahәlәrdә işlәyә bilәn, bir neçә xarici dil bilәn vә müasir informasiya
texnologiyalarında işlәmә bacarığı olan işçi qüvvәsi;
Müәyyәn ixtisaslaşma sәviyyәsinә vә mobillik dәrәcәsinә malik, qabaqcıl elmi vә iqtisadi sahәlәrdә işlәyә bilәn, bir neçә xarici dil bilәn vә müasir informasiya
texnologiyalarında işlәmә bacarığı olan işçi qüvvәsi;

180 Beynәlxalq әmәk statistikasının tәsnifatına görә Beynәlxalq işçi qüvvәsi  bu:

•

Kifayәt qәdәr tәhsil sәviyyәsi vә ixtisaslaşmaya malik olan vә öyrәnilәn ölkәdә ixtisaslaşmış idarәetmә vә istehsalat islәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә oluna bilәn
әmәk qabiliyyәtli olmayan әhali;
Fәliyyәt sferası ayriayrı ölkәlәrin lokal әmәk bazarı ilә mәhdudlaşan, aşağı sәviyyәli tәhsilә, ixtisaslaşmaya vә mobilliyә malik işçi quvvәsi;
Kifayәt qәdәr tәhsil sәviyyәsi vә ixtisaslaşmaya malik olan vә öyrәnilәn ölkәdә ixtisaslaşmış idarәetmә vә istehsalat islәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә oluna bilәn
әmәk qabiliyyәtli әhali;
Yüksәk ixtisaslaşma sәviyyәsinә vә mobillik dәrәcәsinә malik, qabaqcıl elmi vә iqtisadi sahәlәrdә işlәyә bilәn, bir neçә xarici dil bilәn vә müasir informasiya
texnologiyalarında işlәmә bacarığı olan işçi qüvvәsi;
Müәyyәn ixtisaslaşma sәviyyәsinә vә mobillik dәrәcәsinә malik, qabaqcıl elmi vә iqtisadi sahәlәrdә işlәyә bilәn, bir neçә xarici dil bilәn vә müasir informasiya
texnologiyalarında işlәmә bacarığı olan işçi qüvvәsi;

181 Beynәlxalq әmәk statistikasının tәsnifatına görә Yerli işçi qüvvәsi  bu:

•

Kifayәt qәdәr tәhsil sәviyyәsi vә ixtisaslaşmaya malik olan vә öyrәnilәn ölkәdә ixtisaslaşmış idarәetmә vә istehsalat islәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә oluna bilәn
әmәk qabiliyyәtli әhali;
Fәliyyәt sferası ayriayrı ölkәlәrin lokal әmәk bazarı ilә mәhdudlaşan, aşağı sәviyyәli tәhsilә, ixtisaslaşmaya vә mobilliyә malik işçi quvvәsi;
Kifayәt qәdәr tәhsil sәviyyәsi vә ixtisaslaşmaya malik olan vә öyrәnilәn ölkәdә ixtisaslaşmış idarәetmә vә istehsalat islәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә oluna bilәn
әmәk qabiliyyәtli olmayan әhali;
Müәyyәn ixtisaslaşma sәviyyәsinә vә mobillik dәrәcәsinә malik, qabaqcıl elmi vә iqtisadi sahәlәrdә işlәyә bilәn, bir neçә xarici dil bilәn vә müasir informasiya
texnologiyalarında işlәmә bacarığı olan işçi qüvvәsi
Yüksәk ixtisaslaşma sәviyyәsinә vә mobillik dәrәcәsinә malik, qabaqcıl elmi vә iqtisadi sahәlәrdә işlәyә bilәn, bir neçә xarici dil bilәn vә müasir informasiya
texnologiyalarında işlәmә bacarığı olan işçi qüvvәsi;

182 Hәr hansı bir zaman anında әmәk bazarının tutumu müәyyәn edilir:

•

Әmәk qabiliyyәtli әhalinin muzdla gәlir gәtirәn iş yerlәrinә tәlәbi vә iqtisadiyyatın bütün sektorlarında işsizlәrin sayı;
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin muzdla gәlir gәtirәn iş yerlәrinә tәlәbi vә iqtisadiyyatın bütün sektorlarında belә iş yerlәrinin sayı;
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin muzdla gәlir gәtirәn iş yerlәrinә tәklifi vә iqtisadiyyatın bütün sektorlarında belә iş yerlәrinin sayı;
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin muzdsuz gәlir gәtirәn iş yerlәrinә tәlәbi vә iqtisadiyyatın bütün sektorlarında belә iş yerlәrinin sayı;
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin muzdla gәlir gәtirәn iş yerlәrinә tәlәbi vә iqtisadiyyatın bütün sektorlarında mәşğulların sayı

183 Tәcrübәdә әn çox әmәk bazarının aşağıdakı modellәri fәrqlәndirilir:

•

Türkiyә, ABŞ, İsveç;
Avropa, ABŞ, İsveç;
Yaponiya, ABŞ, Rusiya;
Yaponiya, Azәrbaycan, İsveç;
Yaponiya, ABŞ, İsveç

184 İkitәrәfli inhisar modeli hansı şәrait üçün xarakterikdir:

•

ikitәrәfli işsizlik bazar şәraiti;
tsiklik bazar şәraiti;
monopsonik bazar şәraiti;
meqasonik bazar şәraiti;
birtәrәfli bazar şәraiti;

185 Müasir dövrdә işsizliyin әsasәn bu növlәri fәrqlәndirilir:

•

Friksion, struktur, tsiklik;
Friksion, struktur, tsiklik;
Friksion, natamam, tsiklik;
Friksion,fiziki, tsiklik;
Sәmәrәli, struktur, tsiklik;

186 Idarә etmә dәrәcәsinә ğörә әmәk bazarı növlәri fәrqlәndirilir:

•

Liberal, tәnzimlәnәn, yerli;
Natamam, sosial;
Liberal, sosial yönumlu;
Liberal, sosial yönumlu, kölgәli;
Liberal, sosial yönumlu, friksion.

187 Kamillik dәrәcәsinә vә tәnzimlәnmә sәviyyәsinә görә aşağıdakı әmәk bazarı növlәri fәrqlәndirilir:

•

Bütöv, kölgәli, tәnzimlәnәn;
Sosial, liberal, tәnzimlәnmәyәn;
Natamam, sosial, tәnzimlәnәn;
Natamam, kölgәli, liberal;
Natamam, kölgәli, tәnzimlәnәn;

188 Mәkan ölçüsündәn vә inzibati әrazi çәrçivәsindәn asılı olaraq әmәk bazarının aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir:

•

Liberial, yerli, beynәlxalq;
Sosial, yerli, beynәlxalq;
Milli, yerli, beynәlxalq;
Milli, xarici, beynәlxalq;
Daxili, yerli, beynәlxalq;

189 Beynәlxalq әmәk bazarıbu:

•

Bir müәssisә daxilindә işçilәri bir vәzifәdәn digәrinә yerdәyişmәsi ilә әlaqәdar meydana gәlir;
Hәr hansı peşә uzrә işçi qüvvәsinin firmalar (müәssisәlәr) arasında hәrәkәtini xarakterizә edir;
Bütün ölkәni әhatә edir vә hüdudları cәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir;
Ayrıayrı bölgә vә şәhәrlәrin әrazisindә fәaliyyәt göstәrir.
Müxtәlif ölkәlәri vә kontingentlәri әhatә edir;

190 Yerli әmәk bazarıbu:

•

Bütün ölkәni әhatә edir vә hüdudları cәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir;
Ayrıayrı bölgә vә şәhәrlәrin әrazisindә fәaliyyәt göstәrir.
Hәr hansı peşә uzrә işçi qüvvәsinin firmalar (müәssisәlәr) arasında hәrәkәtini xarakterizә edir;
Bir müәssisә daxilindә işçilәri bir vәzifәdәn digәrinә yerdәyişmәsi ilә әlaqәdar meydana gәlir;
Müxtәlif ölkәlәri vә kontingentlәri әhatә edir;

191 Milli әmәk bazarı bu:

•

Bir müәssisә daxilindә işçilәri bir vәzifәdәn digәrinә yerdәyişmәsi ilә әlaqәdar meydana gәlir;
Ayrıayrı bölgә vә şәhәrlәrin әrazisindә fәaliyyәt göstәrir.
Bütün ölkәni әhatә edir vә hüdudları cәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir;
Müxtәlif ölkәlәri vә kontingentlәri әhatә edir;
Hәr hansı peşә uzrә işçi qüvvәsinin firmalar (müәssisәlәr) arasında hәrәkәtini xarakterizә edir;

192 Daxili әmәk bazarıbu:

•

Ayrıayrı bölgә vә şәhәrlәrin әrazisindә fәaliyyәt göstәrir.
Bütün ölkәni әhatә edir vә hüdudları cәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir;
Hәr hansı peşә uzrә işçi qüvvәsinin firmalar (müәssisәlәr) arasında hәrәkәtini xarakterizә edir;
Bir müәssisә daxilindә işçilәrin bir vәzifәdәn digәrinә yerdәyişmәsi ilә әlaqәdar meydana gәlir;
Müxtәlif ölkәlәri vә kontingentlәri әhatә edir;

193 Xarici әmәk bazarı –bu:

•

Ayrıayrı bölgә vә şәhәrlәrin әrazisindә fәaliyyәt göstәrir.
Hәr hansı peşә uzrә işçi qüvvәsinin firmalar (müәssisәlәr) arasında hәrәkәtini xarakterizә edir
Bir müәssisә daxilindә işçilәrin bir vәzifәdәn digәrinә yerdәyişmәsi ilә әlaqәdar meydana gәlir;
Müxtәlif ölkәlәri vә kontingentlәri әhatә edir;
Bütün ölkәni әhatә edir vә hüdudları cәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir;

194 әmәk bazarı bunlardan hansını tәnzimlәmir:

•

işsizlәrin işә düzәlmәsi ilә vә mәşğul olanlar kateqoriyasına keçmәsi;
muzdlu işçilәrin işlәrini itirmәsi nәticәsindә işsizlәr sirasına keçmәsini;
işsizlik nәticәsindә muzdla işlәyәnlәrin gәlirlәrinin azalmasını.
iqtisadi qeyrifәallıqdan fәallığa keçmәyi;
iqtisadi fәal әhalidәn iqtisadi fәaliyyәtsizliyә keçmәyi;

195 Hәmkarlar ittifaqları işçi qüvvәsinә tәlәbi aşağıdakı üsullarla artıra bilәr:

•

Bunların hamısı ilә;
Istehsal olunan mәhsula hәmkarlar ittifaqının etiketi reklamı ilә;
Istehsalın maliyәlәşdirilmәsini hökumәtdәn tәlәb etmәklә;
Işçilәrin sosial—qtisadi mәnafelәrini hökumәtdәn tәlәb etmәklә;
әmәk mәhsuldarlığının artırılmasına müxtәlif üsullarla tәsir etmәklә;

196 Hәmkarlar ittifaqlarının iştirak etdiyi әmәk bazarı modeli bu mәqsәdi güdür:

•

Işçi qüvvәsinә tәklifin çoxalması vә әmәk haqlarının artırılması;
Işçi qüvvәsinә tәlәbin çoxalması vә әmәk haqlarının artırılması;
Işçi qüvvәsinә tәlәbin çoxalması vә әmәk haqlarının azaldılması;
Isci qüvvәsinә tәlәbin azaldılması vә әmәk haqlarının artırılması
Işçi qüvvәsinә tәlәbin azaldılması vә әmәk haqlarının azaldılması;

197 әmәk mәcәllәsinin 51ci maddәsinin 1ci bәndinә әsasәn әsasәn:

•

Әmәk müqavilәsi işçinin peşәkarlıq sәviyyәsini, müvafiq әmәk funksiyasını icra etmәk bacarığını yoxlamaq mәqsәdi ilә sınaq müddәti 6 ldәn artıq olmamaq şәrti ilә
müәyyәn edilir;
Әmәk müqavilәsi işçinin peşәkarlıq sәviyyәsini, müvafiq әmәk funksiyasını icra etmәk bacarığını yoxlamaq mәqsәdi ilә sınaq müddәti 1 aydan artıq olmamaq şәrti ilә
müәyyәn edilir;
Әmәk müqavilәsi işçinin peşәkarlıq sәviyyәsini, müvafiq әmәk funksiyasını icra etmәk bacarığını yoxlamaq mәqsәdi ilә sınaq müddәti 3 gündәn artıq olmamaq şәrti ilә
müәyyәn edilir;
Әmәk müqavilәsi işçinin peşәkarlıq sәviyyәsini, müvafiq әmәk funksiyasını icra etmәk bacarığını yoxlamaq mәqsәdi ilә sınaq müddәti 3 aydan artıq olmamaq şәrti ilә
müәyyәn edilir
Әmәk müqavilәsi işçinin peşәkarlıq sәviyyәsini, müvafiq әmәk funksiyasını icra etmәk bacarığını yoxlamaq mәqsәdi ilә sınaq müddәti bir ildәn artıq olmamaq şәrti ilә
müәyyәn edilir;

198 әmәk mәcәllәsinin 45ci maddәsinin 3cü bәndinә әsasәn әsasәn:

•

Müddәti müәyyәn edilmәdәn bağlanmış әmәk müqavilәsi işçi tәrәfin razılığı olmadan birtәrәfli qaydada müddәtli әmәk müqavilәsi ilә әvәz edilә bilmәz;
Müddәti müәyyәn edilmәdәn bağlanmış әmәk müqavilәsi hәr iki tәrәfin razılığı olmadan birtәrәfli qaydada müddәtli әmәk müqavilәsi ilә әvәz edilә bilmәz;
Müddәti müәyyәn edilmәdәn bağlanmış әmәk müqavilәsi hәr iki tәrәfin razılığı olmadan birtәrәfli qaydada müddәtli әmәk müqavilәsi ilә әvәz edilә biәr;
Müddәti müәyyәn edilmәdәn bağlanmış әmәk müqavilәsi yalnız tәrәfin razılığı olmadan birtәrәfli qaydada müddәtli әmәk müqavilәsi ilә әvәz edilә bilәr;
Müddәti müәyyәn edilmәdәn bağlanmış әmәk müqavilәsi yalnız işәgötürәn tәrәfin razılığı olmadan birtәrәfli qaydada müddәtli әmәk müqavilәsi ilә әvәz edilә bilmәz;

199 әmәk mәcәllәsinin 45ci maddәsinin 2ci bәndinә әsasәn әsasәn:

•

Әmәk müqavilәsindә onun hansı müddәtә bağlanması göstәrilmәmişdirsә, hәmin müqavilәni pozmaq qadağandır;
Әmәk müqavilәsindә onun hansı müddәtә bağlanması göstәrilmişdirsә, hәmin müqavilәni müddәtsiz pozmaq olmaz
Әmәk müqavilәsindә onun hansı müddәtә bağlanması göstәrilmәmişdirsә, hәmin müqavilә müddәtsiz bağlanmış hesab edilir;
Әmәk müqavilәsindә onun hansı müddәtә bağlanması göstәrilmişdirsә, hәmin müqavilә müddәtsiz bağlanmış hesab edilir;
Әmәk müqavilәsindә onun hansı müddәtә bağlanması göstәrilmәmişdirsә, hәmin müqavilә müddәtli hesab edilir;

200 әmәk mәcәllәsinin 45ci maddәsinin 1ci bәndinә әsasәn әsasәn:

•

Әmәk müqavilәsi yalnız direktorun iradәsinә әsasәn müәyyәn müddәtә bağlanıla bilәr;
Әmәk müqavilәsi qabaqcadan müddәti müәyyәn edilmәdәn (müddәtsiz) vә ya 5 ilәdәk müddәtә(müddәtli) bağlanıla bilәr;
Әmәk müqavilәsi qabaqcadan müddәti müәyyәn edilmәdәn (müddәtsiz) bağlanıla bilәr;
Әmәk müqavilәsi yalnız 5 ilәdәk müddәtә(müddәtli) bağlanıla bilәr;
Әmәk müqavilәsi yalnız 1 ilәdәk müddәtә(müddәtli) bağlanıla bilәr;

201 әmәk mәcәllәsinin 44ci maddәsinin 1ci bәndinә әsasәn әsasәn:

•

Әmәk müqavilәsi imza ilә bağlanır;
Әmәk müqavilәsi yazılı formada bağlanır;
Әmәk müqavilәsi hәm yazılı, hәm dә şifahi formada bağlanır;
Әmәk müqavilәsi yalnız şifahi formada bağlanır;
Әmәk müqavilәsi möhürlә bağlanır;

202 әmәk mәcәllәsinin 42ci maddәsinin 2ci bәndinә әsasәn hansı mülahizә doğrudur

•

Әmәk müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri drektor, digәri isә işçidir;
Әmәk müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri işәgötürәn, digәri isә iş axtarandır;
Әmәk müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri işәgötürәn, digәri isә işçidir;
Әmәk müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri işәgötürәn, digәri isәәmәk haqqı alandır;
Әmәk müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri mülkiyyәtçi, digәri isә işçidir;

203 әmәk mәcәllәsinin 42ci maddәsinin 3cü bәndinә әsasәn hansı mülahizә doğrudur:

•

Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada fәaliyyәt qabiliyyәti olan şәxs hesab edilmiş şәxslә әmәk müqavilәsi bağlanıla bilmәz;
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan şәxs hesab edilmiş şәxslә әmәk müqavilәsi bağlanıla bilәr;
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada fәaliyyәt qabiliyyәti müәyyәn olumuş şәxs hesab edilmiş şәxslә әmәk müqavilәsi bağlanıla bilmәz.
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan şәxs hesab edilmiş şәxslә әmәk müqavilәsi bağlanıla bilmәz;
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada iş yeri olmayan şәxs hesab edilmiş şәxslә әmәk müqavilәsi bağlanıla bilmәz;

204 әmәk mәcәllәsinin 42ci maddәsinә әsasәn hansı mülahizә doğrudur:

•

Әmәk münasibәtlәri yaratmayan vә ya yaratmaq istәmәyәn kәs әmәk müqavilәsi bağlamadığına görә muzdla işlәyәnlәrin hüquqlarını pozur;
Әmәk münasibәtlәri yaratmayan vә ya yaratmaq istәmәyәn heç kәs әmәk müqavilәsi bağlamağa mәcbur edilә bilmәz;
Әmәk münasibәtlәri yaratmayan vә ya yaratmaq istәmәyәn kәs әmәk müqavilәsi bağlamadığına görә mәsuliyyәt daşıyır;
Әmәk münasibәtlәri yaratmayan vә ya yaratmaq istәmәyәn kәs әmәk müqavilәsi bağlamadığına görә mәsuliyyәtә cәl olunmalıdır;
Әmәk münasibәtlәri yaratmayan vә ya yaratmaq istәmәyәn kәs әmәk müqavilәsi bağlamadığına görә vergidәn yayınır;

205 Hansı hallarda mәcburi әmәyә yol verilimir:

•

Bazar şәraitindә butun hallrda müzdlu әmәk mәcburidir;
Heç bir halda vәtәndaşlar mәcburi әmәyә cәlb oluna bilmәz;
Hәrbi vә ya fövqәladә vәziyyәtlә әlaqәdar müvafiq qanunvericilik әsasında, vә qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmә hökmlәrinin icrası zamanı;
Yalnız hәrbi vә ya fövqәladә vәziyyәtlә әlaqәdar müvafiq qanunvericilik әsasında;
Yalnız qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmә hökmlәrinin icrası zamanı;

206 Aşağıdakılardan hansı әmәk müqavilәsi üzrә işçinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

•

işәgötürәnә vurduğu maddi ziyana görә mәsuliyyәt daşımaq;
işçilәrin әrizә vә şikayәtlәrinә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş müddәtdә vә qaydada baxmaq;
әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş әmәk funksiyasını vicdanla yerinә yetirmәk;
әmәk intizamına vә müәssisәdaxili intizam qaydalarına әmәl etmәk;
әmәyin tәhlükәsizliyi normalarına әmәl etmәk;

207 Bunlardan hansı әmәk münasibәtlәri sahәsindә işәgötürәnin әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

•

kollektiv müqavilәlәrin, sazişlәrin şәrtlәrinә, onlarda nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәrә әmәl etmәk;
әmәk müqavilәsinin şәrtlәrinә vә onlarda nәzәrdә tutulan öhdәliklәrә әmәl etmәk
әmәk qanunvericiliyinә dair digәr normativ hüquqi aktların tәlәblәrini yerinә yetirmәk;
әmәk müqavilәlәrini nәzәrdә tutulmuş әsaslarla vә qaydada pozmaq;
peşә hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyәlәnmәk vә ixtisasını artırmaq;

208 әmәk mәcәllәsinә әsasәn bunlardan hansı әmәk müqavilәsi üzrә işәgötürәnin әsas hüquqlarına aid deyil:

•

işçilәrdәn әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş şәrtlәrin, öhdәliklәrin vaxtında vә keyfiyyәtlә yerinә yetirilmәsini tәlәb etmәk;
işgüzar keyfiyyәtinә, әmәyinin nәticәlәrinә, peşәkarlıq sәviyyәsinә uyğun olaraq işçini müvafiq vәzifәlәrә (peşәlәrә) irәli çәkmәk;
işçilәr әmәk müqavilәsinin şәrtlәrini, müәssisәdaxili intizam qaydalarını pozduqda qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada onları intizam mәsuliyyәtinә cәlb
etmәk;
hәyatının, sağlamlığının vә әmәyinin mühafizәsini tәmin edәn әmәk şәraitindә çalışmaq, habelә belә şәraitin yaradılmasını tәlәb etmәk;
müәyyәn edilmiş qaydada vә әsaslarla әmәk müqavilәlәrini lәğv etmәk;

209 әmәk mәcәllәsinә әsasәn bunlardan hansı әmәk müqavilәsi üzrә işçinin әsas hüquqlarına aid deyil:

•

işçilәrdәn әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş şәrtlәrin, öhdәliklәrin vaxtında vә keyfiyyәtlә yerinә yetirilmәsini tәlәb etmәk;

•

sәrbәst surәtdә ixtisasına, sәnәtinә, peşәsinә uyğun әmәk fәaliyyәti növü vә iş yeri seçәrәk әmәk müqavilәsi bağlamaq;
әmәk müqavilәsinin şәrtlәrini dәyişdirmәk vә ya onu lәğv etmәk üçün işәgötürәnә müraciәt etmәk;
iş vaxtında vә ya iş vaxtından sonra qazanc әldә etmәk mәqsәdi ilә qanunvericiliklә qadağan edilmәyәn, habelә әmәk müqavilәsi üzrә tәrәflәrin öhdәliklәrinә xәlәl
gәtirmәyәn fәaliyyәtlә mәşğul olmaq;
hәyatının, sağlamlığının vә әmәyinin mühafizәsini tәmin edәn әmәk şәraitindә çalışmaq, habelә belә şәraitin yaradılmasını tәlәb etmәk;

210 İqtisadi әdәbiyyatlarda mәşğulluğun aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir:

•

Mәhsuldar, rasional, tәkrar;
Mәhsuldar, rasional, sәmәrәli;
Mәhsuldar, rasional, gizli;
Mәhsuldar, aşkar, sәmәrәli;
Xidmәtdar, rasional, sәmәrәli;

211 әmәk bazarındakı çatışmazlıqları aşağıdakıların kömәyi ilә aradan qaldırmaq olar:

•

Sadalananların hamısı ilә;
Iqtisadi inkişafa әsaslandırılmış geniş miqyaslı islahatlar;
әmәk haqqının artırılmasını saxlanması ilә yenidәn ixtisaslaşmanın uyğunlaşdırılması;
ciddi unvanlı peşә tәhsili
Bunların heç biri ilә;

212 әmәk bazarında inkişaf etmiş infrastruktur anlayışı hәr şeydәn öncә özündә nәyi birlәşdirir:

•

Dövlәt mәşğulluq xidmәti vә hökumәtin kadırlar şöbәsi;
Dövlәt mәşğulluq xidmәti vә müәssisәlәrin kadırlar şöbәsi;
Dövlәt sosial müdafiә fondu vә işә düzәltmә kontorları;
Mәşqulluq vә işsizlik idarәlәrinin qeydiyyatı;
Dövlәt işsizlik xidmәti vә müәssisәlәrin kadırlar şöbәsi;

213 Tәnzimlәnәn әmәk bazarının xarakterik әlamәti nәdir:

•

Rәqabәtin güclü olmaması;
Inkişaf etmiş infrastruktur;
Işsizliyin süni azaldılması;
Dovlәtin sәrt mәşğulluq siyasәti;
Sosial müdafiәnin olmaması;

214 Bunlardan hansı İsveç modelli әmәk bazarına xarakterikdir:

•

Mәhdud xәzinә siyasәti;
Firmadaxili hazırlıq;
Hәmrәylik siyasәti;
Fәal mәşğulluq siyasәti
Ömürlük muzd;

215 Bunlardan hansı ABŞ modelli әmәk bazarına xarakterikdir:

•

Mәhdud xәzinә siyasәti;
Fәal mәşğulluq siyasәti;
Ömürlük muzd;
Firmadaxili hazırlığa az diqqәt;
Hәmrәylik siyasәti;

216 Bunlardan hansı Yapon modelli әmәk bazarına xarakterikdir:

•

Firmadaxili hazırlıq;
Ömürlük muzd;
Mәhdud xәzinә siyasәti;
Fәal mәşğulluq siyasәti;
Hәmrәylik siyasәti;

217 İşçi әmәk funksiyasını tam vә ya qismәn yerinә yetirmәdikdә, yaxud keyfiyyәtsiz yerinә yetirdikdә, bu işәgötürәn ona aşağıdakı intizam
tәnbehlәrindәn hansı birini verә bilәr:

•

sonuncu xәbәrdarlıqla şiddәtli töhmәt vermәk;
kollektiv müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulmuşdursa, aylıq әmәk haqqının 1/4i mәblәğindәn çox olmamaq şәrtilә cәrimә etmәk;
әmәk müqavilәsini lәğv etmәk.
töhmәt vermәk;
bunlardan istәnilәn birini;

218 Orta әmәk haqqı — bu:

•

işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş borc vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә
tutulan qaydada müәyyәn olunan mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә
tutulan qaydada müәyyәn olunan mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә
tutulan qaydada müәyyәn olunan minimum mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә
tutulan qaydada müәyyәn olunan maksimum mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә
tutulan qaydada müәyyәn olunan birdәfәlik mәblәğdir.

219 Minimum әmәk haqqı —bu:

•

iqtisadi, sosial şәrait nәzәrә alınmaqla qanunvericiliklә әn yüksәk ixtisaslı әmәyә vә xidmәtә görә aylıq әmәk haqqının әn aşağı sәviyyәsini müәyyәn edәn sosial
normativdir;
iqtisadi, sosial şәrait nәzәrә alınmaqla qanunvericiliklә ixtisassız әmәyә vә xidmәtә görә müәssisә rәhbәrinin nәzәrdә tutduğu aylıq әmәk haqqının normativdir;
iqtisadi, sosial şәrait nәzәrә alınmaqla qanunvericiliklә ixtisassız әmәyә vә xidmәtә görә aylıq әmәk haqqının әn aşağı sәviyyәsini müәyyәn edәn sosial normativdir;
iqtisadi, sosial şәrait nәzәrә alınmaqla qanunvericiliklә ixtisassız әmәyә vә xidmәtә görә aylıq әmәk haqqının әn yuxarı sәviyyәsini müәyyәn edәn sosial normativdir;
iqtisadi, sosial şәrait nәzәrә alınmaqla qanunvericiliklә ixtisassız әmәyә vә xidmәtә görә orta aylıq әmәk haqqının әn aşağı sәviyyәsini müәyyәn edәn sosial
normativdir;

220 Aşağıdakı işçilәrdәn hansına әmәk mәzuniyyәti 56 tәqvim günü müddәtindә verilmәlidir:

•

elmi tәdqiqat müәssisәlәrinin, habelә ali tәhsil müәssisәlәrinin elmi tәdqiqat bölmәlәrinin elmlәr doktoru elmi dәrәcәsi olan әmәkdaşlarına, rәhbәrlәrinә vә onların elmi
işlәr üzrә müavinlәrinә, elmi katiblәrinә;
bütün ixtisas vә adlardan olan müәllimlәrә (mәşqçi müәllimlәrdәn başqa
uşaq birliyi rәhbәrlәrinә, magistrlәrinә, praktik psixoloqlara, loqopedlәrә, surdopedaqoqlara;
tәhsil müәssisәlәrinin tәrbiyәçilәrinә;
sosial müdafiә orqanlarının vә sәhiyyә tәşkilatlarının bilavasitә pedaqoji fәaliyyәtlә mәşğul olan işçilәrinә;

221 әmәk mәcәllәsinin 114cü maddәsinә әsasәn aşağidaki işçilәrdәn hansına ödәnişli әsas mәzuniyyәt 30 tәqvim günü müddәtindә verilmәlidir:

•

hәkimlәrә, orta tibb işçilәrinә vә әczaçılara.
inzibatitәdris heyәti işçilәrinә, habelә mәktәbdәnkәnar uşaq müәssisәlәrinin rәhbәrlәrinә;
tәhsil müәssisәlәrinin metodistlәrinә, baş ustalarına, istehsalat tәlimi ustalarına, tәlimatçılarına,
bu işçilәri hәr birinә,
kitabxanaçılarına, laborantlarına, emalatxana rәhbәrlәrinә, dayәlәrә, dәyişәk xidmәtçilәrinә, bәdii rәhbәrlәrinә;

222 әmәk mәcәllәsinin 114cü maddәsinin 2ci bәndinә әsasәn müәyyәn edilir:

•

İşçilәrә ödәnişli әsas mәzuniyyәt 365 tәqvim günündәn az olmayaraq verilmәlidir.
İşçilәrә ödәnişli әsas mәzuniyyәt 24 tәqvim günündәn az olmayaraq verilmәlidir.
İşçilәrә ödәnişli әsas mәzuniyyәt 21 tәqvim günündәn az olmayaraq verilmәlidir.
İşçilәrә ödәnişli әsas mәzuniyyәt 30 tәqvim günündәn az olmayaraq verilmәlidir.
İşçilәrә ödәnişli әsas mәzuniyyәt 7 tәqvim günündәn az olmayaraq verilmәlidir.

223 әmәk mәcәllәsinin 97ci maddәsinin 2ci maddәsinә әsasәn gecә vaxı iş müddәti müәyyәn edilir әgәr işçinin gündәlik iş vaxtının әn azı yarısı gecә
vaxtına düşәrsә:

•

hәmin iş vaxtının gecә vaxtına düşәn hissәsi bir saatı gündüzә keçirilir.
hәmin iş vaxtının gecә vaxtına düşәn hissәsi bir saat uzadılır.
hәmin iş vaxtının gecә vaxtına düşәn hissәsi 25% qısaldılır.
hәmin iş vaxtının gecә vaxtına düşәn hissәsi bir saat qısaldılır;
hәmin iş vaxtının gecә vaxtına düşәn hissәsi 50% qısaldılır.

224 әmәk mәcәllәsinin 97ci maddәsinә әsasәn gecә vaxı iş müddәti müәyyәn edilir:

•

Saat 22dәn sәhәr saat 8dәk olan müddәt gecә vaxtı sayılır;.
Saat 22dәn sәhәr saat 6dәk olan müddәt gecә vaxtı sayılır;
Saat 18dәn sәhәr saat 6dәk olan müddәt gecә vaxtı sayılır;
Saat 24dәn sәhәr saat 8dәk olan müddәt gecә vaxtı sayılır;
Saat 19dan sәhәr saat 9dәk olan müddәt gecә vaxtı sayılır;

225 әmәk mәcәllәsinin 96cı maddәsinә әsasәn iş vaxtının cәmlәnmiş uçotu tәtbiq edildikdә gündәlik işin müddәti müәyyәn edilir:

•

7 saatdan çox ola bilmәz.
24 saatdan çox ola bilmәz.
12 saatdan çox ola bilmәz;
8 saatdan çox ola bilmәz.
6 saatdan çox ola bilmәz.

226 әmәk mәcәllәsinin 90cı maddәsinә әsasәn altı günlük iş hәftәsindә hәftәlik iş norması 36 saat olduqda günlük iş norması müәyyәn edilir:

•

36saatdan çox ola bilmәz;
6 saatdan çox ola bilmәz;
6,5 saatdan çox ola bilmәz;
8 saatdan çox ola bilmәz;
6 saatdan çox ola bilmәz;

227 әmәk mәcәllәsinin 90cı maddәsinә әsasәn altı günlük iş hәftәsindә hәftәlik iş norması 40 saat olduqda günlük iş norması müәyyәn edilir:

•

6 saatdan çox ola bilmәz;
7 saatdan çox ola bilmәz;
6,5 saatdan çox ola bilmәz;
8 saatdan çox ola bilmәz;
40 saatdan çox ola bilmәz;

228 Bunlardan hansı әmәk müqavilәsinә xitam verilmәsinin әsasıdır :

•

әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi;
tәrәflәrin әmәk müqavilәsindә müәyyәn etdiyi hallar;
bunların hamısı hesab oluna bilәr;
tәrәflәrdәn birinin tәşәbbüsü;
әmәk müqavilәsinin müddәtinin qurtarması;

229 Bunlardan hansı әmәk müqavilәsinә xitam verilmәsinin әsası hesab oluna bilәr:

•

•

bunların hamısı hesab oluna bilәr;
әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi;
әmәk müqavilәsinin müddәtinin qurtarması;
tәrәflәrdәn birinin tәşәbbüsü;
tәrәflәrin әmәk müqavilәsindә müәyyәn etdiyi hallar;

230 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının tәbii hәrәkәtinin nisbi göstәricisidir?

•

әmәk ehtiyyatlarının ümumi artım әmsalı,
әmәk ehtiyyatlarının tәbii artım әmsalı,
әmәk ehtiyyatlarının süni azalması.
әmәk ehtiyyatlarının tәbii vә süni azalma әmsalı,
әmәk ehtiyatlarının süni artım әmsalı,

231 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının tәbii hәrәkәtinin mütlәq göstәricisidir?

•

әmәk ehtiyatlarının süni azalması.
әmәk ehtiyatlarının tәbii azalması,
әmәk ehtiyatlarının tәbii artım әmsalı,
әmәk ehtiyyatlarının ümumi artım әmsalı,
әmәk ehtiyyatlarının tәbii azalma әmsalı,

232 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının tәrkibinә daxildir?

•

әmәk qabliyyәtli yaşda I vә II qrup әlillәr vә hәrbiçilәr.
әmәk qabliyyәtli yaşda olub işlәyәn I vә II qrup әlillәr,
pensiya yaşlı şәxslәr vә işsizlәr,
işsizlәr
pensiya vә mәktәbli yaşda olanlar,

233 әmık qabliyyәtli әhalibu:

•

yaşa görә әmәk qabliyyәtli şәxslәrdir,
yaşa vә sağlamlıq vәziyyәtinә görә әmәk qabliyyәtli şәxslәrdir,
әhvalruhiyyәsinә görә işlәyәn şәxslәrdir.
iqtisadiyyatda mәşgul olan şәxslәrdir,
sağlamlıq vәziyyәtinә görә әmәk qabliyyәtli şәxslәrdir,

234 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının tәrkibinә daxildir?

•

pensiya vә mәktәbli yaşda olanlar,
pensiya yaşlı şәxslәr vә işsizlәr,
16 yaşdan cavan işlәyәn yeniyetmәlәr vә әmәk qabliyyәtli yaşdan yuxarı olub faktiki işlәyәnlәr,
işsizlәr,
әmәk qabliyyәtli yaşda I vә II qrup әlillәr vә hәrbiçilәr.

235 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının tәrkibinә daxildir?

•

pensiya yaşlı şәxslәr vә mәktәblilәr,
әmәk qabliyyәtli yaşdan yuxarı olub faktiki işlәyәnlәr,
әmәk qabliyyәtli yaşda I vә II qrup әlillәr.
pensiya vә mәktәbli yaşda olanlar,
işsizlәr vә işlәyәnlәr,

236 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının tәrkibinә daxildir?

•

әmәk qabliyyәtli yaşda I vә II qrup әlillәr.
16 yaşdan cavan işlәyәn yeniyetmәlәr,
pensiya yaşlı şәxslәr,
işsizlәr,
pensiya vә mәktәbli yaşda olanlar,

237 әmәk ehtiyyatları әhalinin:

•

әmәk qabliyyәtli yaşda olan vә iqtisadiyyatda mәşğul olan hissәsidir.
iqtisadiyyatda mәşgul olan vә әmәk qabliyyәtli olub mәşgul olmayan hissәsidir,
iatisadiyyatda mәşgul olan hissәsidir,
әmәk qabliyyәtli olan hissәsidir,
işsizlәr olan hissәsidir,

238 2011ci ildә әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhalinin әmәk ehtiyyatlarında xüsusi çәkisinin 0.86 bilәrәk, әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn
şәxslәrin xüsusi çәkisini hesablayın

•

0.13
0.14
0.68
0.36
0.15

239 2010cu ildә әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn şәxslәrin sayının 3 mln. nәfәr, әmәk ehtiyatlarının sayının 12 mln. nәfәr olduğunu bilәrәk,
әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn şәxslәrin xüsusi çәkisini hesablayın:
0.36

•

•

0.25
0.3
0.4
0.32

240 2011ci ildә әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhalinin sayının 2 mln. nәfәr, әmәk ehtiyatlarının sayının 8 mln. nәfәr olduğunu bilәrәk, әmәk qabliyyәtli
yaşda olan әhalinin xüsusi çәkisini hesablayın:

•

40%.
25%,
20%,
30% ,
10%,

241 2011ci ildә әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhalinin sayının 3 mln. nәfәr, әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn şәxslәrin sayının isә 2 mln. nәfәr
olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının sayını hesablayın:

•

2.5. mln. nәfәr
5 mln. nәfәr,
3 mln. nәfәr,
2 mln. nәfәr,
1 mln. nәfәr,

242 Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:

•

mәşgul әhali ilә işsizlәrin sayının cәmi әmәk ehtiyatlarını verir,
әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhali vә işsiz şәxslәrin cәmi әmәk ehtiyatlarını verir,
әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhali vә әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn şәxslәrin cәmi әmәk ehtiyatlarını verir,
әmәk qabliyyәtli yaşdan kәnar olan şәxslәrin vә tәhsil alanların sayının cәmi әmәk ehtiyatlarını verir,
işsizlәrlә hәrbiçilәrin sayının cәmi әmәk ehtiyyatlarını verir.

243 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının sayına daxildir?

•

hәrbiçilәr.
әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhali vә әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn şәxslәr,
әmәkqabliyyәtli yaşdan kәnar olub işlәyәn şәxslәr,
işsizlәr,
mәktәbli yaşda olanlar,

244 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında әmәk ehtiyyatlarının pensiyaçılarla yüklәnmә әmsalını müәyyәnlәşdirin:  әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әhalinin
sayı  50 min nәfәr,  pensiya yaşda olan şәxslәrin sayı – 5000 nәfәr

•

22,22 %
10 %
55 %
11,11 %
9,09 %

245 Tәqaüd yaşına çatanlar ın sayı üstәgәl I vә II qrup әlillәrin sayı bölünsün әmәk ehtiyyatlarının orta illik sayına, bu hansı göstәricidir:

•

hissәvi yuklәnmә әmsalı
tәbii tәmin olunma әmsalı
ümumi sıradan çıxma әmsalı
ümumi yüklәnmә әmsalı
tәdrici azalma göstәricisi

246 Tәqaüd yaşına çatanlar,il әrzindә ölәnlәr vә mexaniki azalmaların birlikdә cәmini әmәk ehtiyyatlarının orta illik sayına böldükdә nә alınir?

•

әhalinin yenilәnmә әmsalı
ümumi sıradan çıxma әmsalı
mexaniki azalma әmsalı
tәbii sıradan çıxma әmsalı
tәdrici azalma göstәricisi

247 Dövrün (ilin, rübün) sonuna vә әvvәlinә әmәk ehtiyatlarının sayı arasındakı fәrq nәyi anladır?

•

әmәk ehtiyatlarının artım sürәtini,
әmәk ehtiyatlarının mütlәq artımını,
әmәk ehtiyatlarının orta mütlәq artımını.
әmәk ehtiyatlarının orta illik artımını,
әmәk ehtiyatlarının nisbi artımını,

248 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya yaşda işlәyәn әhalinin әmәk ehtiyyatlarının sayındakı xüsusi çәkisini hesablayın:  әmәk qabiliyyәtli
yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayı  30 min nәfәr, 16 yaşa catmamış, işlәyәn yeniyetmәlәrin sayı – 800 nәfәr,  pensiya yaşda işlәyәn şәxslәrin sayı –
1200 nәfәr

•

20 %
4,29 %
3,75 %
4%
4,11 %

249 B mәntәqәsindә әhalinin orta illik sayı 240 min, işlәmәk üçün gedәnlәrin sayının isә 6700 nәfәr olduğunu bilәrәk ümumi getmә әmsalını hesablayın.

•

50 %
2, 79 %
64,18 %
35,82 %
10, 79 %

250 İl әrzindә A mәntәqәsinә işlәmәyә gәlәnlәrin sayının 4 500 nәfәr, bu mәntәqәdә әhalinin orta illik sayının isә 140 min nәfәr olduğunu bilәrәk, gәlmә
әmsalını tapın.

•

103,21 %
31,1 %
3,21 %
63 %
37 %

251 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında әmәk ehtiyyatlarının orta illik sayını tapın. 1, mexaniki azalma әmsalı –4,166 2. mexaniki azalma sayı – 1500
nәfәr

•

60 000 nәfәr
36 000 nәfәr
1504 nәfәr
6 249 nәfәr
62 490 nәfәr

252 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında tәbii sıradan çıxma әmsalını tapın. 1.Tәqaüd yaşına çatanlar – 15 000 nәfәr 2. İl әrzindә ölәnlәr – 1800 nәfәr 3.
әmәk ehtiyyatlarının orta illik sayı – 120 000 nәfәr

•

1,4 %
11 %
12,5 %
14 %
1,5 %

253 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya yaşda olan şәxslәrin sayını müәyyәnlәşdirin:  әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әhalinin sayı  60 min nәfәr,
 әmәk ehtiyyatlarının pensiyaçılarla yüklәnmә әmsalı – 8 %

•

60 min nәfәr
4,8 min nәfәr
5,2 min nәfәr
6,8 min nәfәr
12.5 min nәfәr

254 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında ümumi yüklәnmә әmsalını hesablayın. 1. İşlәmәyәn tәqaüd yaşlıların sayı 12 500 nәfәr 2. I qrup әlillәrin sayı  2
400 nәfәr 3. II qrup әlillәrin sayı – 1 340 nәfәr 4. әmәk ehtiyyatlarının orta illik sayı – 64 000 nәfәr

•

100%
25,4
17,9 %
13,7 %
74,6 %

255 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının kәmiyyәt xarakteristikası hesab edilir?

•

әmәyin fәallığı.
әmәk ehtiyatlarının cins tәrkibi
әmәk ehtiyatlarının yaş tәrkibi,
әmәk ehtiyatlarının yaş tәrkibi vә әmәk ehtiyatlarının cins tәrki
әmәk ehtiyatlarının tәhsil sәviyyәsi,

256 әmәk qabliyyәtli әhalinin formalaşması, bölgüsü vә ictimai istehsalda istifadәsi üzrә iqtisadi münasibәtlәri ifadә edәn tәrәf necә adlanır?

•

iqtisadi vә sosioloji
sosioloji,
demoqrafik,
iqtisadi,
statistik,

257 әmәk ehtiyatlarının әhalinin tәkrar istehsalından asılılğını әks etdirәn tәrәf necә adlanır?

•

iqtisadi vә sosioloji
sosioloji,
iqtisadi,
demoqrafik,
statistik,

258 Cari ilin sonunda regionun әmәk ehtiyatlarının sayının 500 min nәfәr, әvvәlindә isә 400 min nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının nisbi artımını
hesablayın:

•

1.11
0.34
0.28
0.25
1.01

259 Cari ilin sonunda ölkәnin әmәk ehtiyatlarının sayının 5056.0 min nәfәr, әvvәlindә isә 4045.0 min nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının artım
sürәtini hesablayın:

•

1.81
1.34
1.28
1.25
1.09

260 2010cu uldә regionda әmәk qabliyyәtli yaşda әhalinin sayının 5 mln. nәfәr, pensiya vә yeniyetmә yaşında işlәyәnlәrin sayının 800 min nәfәr, digәr
regiona işlәmәyә gedәnlәrin sayının 200 min nәfәr, regiona işlәmәyә gәlәnlәrin sayının 400 min nәfәr olduğunu bilәrәk, әmәk ehtiyatlarının sayının
hesablayın:

•

600 min nәfәr.
500 min nәfәr,
400 min nәfәr,
6 mln. nәfәr,
4 mln. nәfәr,

261 . Şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlarda mәşgul olanlar da daxil olmaqla, faktiki mәşgul әhalinin sayının 2 mln. nәfәr, ev tәsәrrüfatında mәşgul olanların
sayının 1 mln. nәfәr, 16 yaşdan yuxarı istehsalatdan ayrılmaqla oxuyanların sayının 500 min nәfәr, işsizlәrin sayının 400 min nәfәr, hәmçinin әmәk
qabliyyәtli yaşda digәr mәşgul olmayan şәxslәrin sayının 100 min nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının sayının hesablayın:

•

2 mln. nәfәr.
500 min nәfәr,
400 min nәfәr,
4 mln. nәfәr,
3 mln. nәfәr,

262 Cari ilin I rübündә ölkәnin әmәk ehtiyatlarının sayının 5956.5 min nәfәr, әvvәlki ilin müvafiq dövrünün әmәk ehtiyatlarının sayının 4955.5 min nәfәr
olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının mütlәq artımını hesablayın:

•

809 min nәfәr.
1000 min nәfәr,
1002 min nfәr,
1001 min nәfәr,
909 min nәfәr,

263 Dörün (ilin, rübün) sonuna vә әvvәlinә әmәk ehtiyatlarının sayı arasındakı fәrq nәyi anladır?

•

әmәk ehtiyatlarının nisbi artımını,
әmәk ehtiyatlarının artım sürәtini,
әmәk ehtiyatlarının orta illik artımını,
әmәk ehtiyatlarının orta mütlәq artımını.
әmәk ehtiyatlarının mütlәq artımını,

264 Verilәnlәn göstәricilәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının sayının kәmiyyәt dәyişikliyini xarakterizә edir?

•

cari artım.
mütlәq artım,
artım sürәti,
nisbi artım,
әlavә artım,

265 Mayatnik miqrasiyanı da nәzәrә almaqla әmәk ehtiyatlarının sayının hesablanması metodu necә adlanır?

•

universal vә de¬moqrafik.
universal,
mayatnik,
[iqtisadi,
demoqrafik,

266 Şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlarda mәşgul olanlar da daxil olmaqla, faktiki mәşgul әhalinin, ev tәsәrrüfatında mәşgul olanların, 16 yaşdan yuxarı
istehsalatdan ayrılmaqla oxuyanların, işsizlәrin, hәmçinin әmәk qabliyyәtli yaşda digәr mәşgul olmayan şәxslәrin sayını cәmlәmәklә әmәk ehtiyatlarının
sayının hesablanması metodu necә adlanır ?

•

demoqrafik,
iqtisadi,
qarışıq.
mayatnik
universal,

267 әmәk qabliyyәtli yaşda әhalinin sayından I vә II qrup әlillәrin, işlәyәn yeni¬yet¬mәlәrin vә pensiyaçıların sayını çıxmaqla әmәk ehtiyatlarının sayının
hesablanması metodu necә adlanır?

•

iqtisadi,
demoqrafik,
qarışıq.
mayatnik,
universal,

268 Cari ilin IV rübündә ölkәdә әmәk ehtiyatlarının sayının 4 mln. nәfәr, işlәyәn pensiyaçıların sayının 10 min. nәfәr olduğunu bilәrәk, onların әmәk
ehtiyat¬larında xüsusi çәkisini hesablayın.

•

0.15 %.
0.25%,
0.22%,
0.52%,
0.24%,

269 2010cu ildә şәhәrdә әmәk ehtiyatlarının sayının 800 min. nәfәr, işlәyәn yeniyetmәlәrin sayının 4 min. nәfәr olduğunu bilәrәk, onların әmәk
ehtiyat¬larında xüsusi çәkisini hesablayın.

•

0.15 %.
0.5%,
0.2%,
0.5%,
0.4%,

270 2010ci ilin I rübündә regionda әmәk ehtiyatlarının sayının 5 mln. nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının 2 min. nәfәr olduğunu bilәrәk, I vә II qrup
әllilәrin әmәk ehtiyatlarında xüsusi çәkisini hesablayın

•

0.2 %.
0.5%,
0.3%,
0.4%,
0.6%,

271 2011ci ilin II rübündә regionda әmәk ehtiyatlarının sayının 4 mln. nәfәr, әmәk qabliyyәtli yaşda әhalinin sayının 1 mln. nәfәr olduğunu bilәrәk, әmәk
qabliyyәtli yaşda әhalinin әmәk ehtiyatlarında xüsusi çәkisini hesablayın.

•

19 %.
5 0%,
40%,
25%,
60%,

272 2011ci ildә әmәk qabliyyәtli yaşda әhalinin sayının 10 mln. nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının 1 mln. nәfәr, işlәyәn yeniyetmәlәrin vә pensiyaçıların
sayının 2 mln. nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının sayını hesablayın.

•

6 mln. nәfәr.
8 mln. nәfәr,
7 mln. nәfәr,
9 mln. nәfәr,
10 mln. nәfәr,

273 Verlilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyyatlarının sayının hesablanması metodlarına aid edilir?

•

sosialiqtisadi metod.
mayatnik miqrasiyanı nәzәrә alan universal metod,
iqtisadi metod,
demoqrafik metod,
sosial metod,

274 әmәk ehtiyatlarının sayının hesablanması neçә metodla hәyata keçirilir?

•

1
4
2
3
5

275 İnsanların әmәk qabliyyәtini müәyyәn edәn müxtәlif keyfiyyәtlәrin, yaxud elm vә texnikanın mövcud inkişaf sәviyyәsindә cәmiyyәtin malik olduğu
әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәt imkanlarının mәcmusu nәyi anladır?

•

texniki potensialı.
әmәk qanunvericiliyini,
әmәk şәraitini,
әmәk potensialını,
әmәk fәallığını,

276 әmәk ehtiyatları balansıbu:

•

elmi işçilәrin sayını, onların iqtisadiyyatın vә mәşğulluğun sahәlәri vә sektorları üzrә bölgüsünü vә istifadәsini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemidir.
texniki işçi ehtiyatlarının sayını, onların iqtisadiyyatın vә mәşğulluğun sahәlәri vә sektorları üzrә bölgüsünü vә istifadәsini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemidir,
iqtisadi fәal әhalinin sayını, onların iqtisadiyyatın vә mәşğulluğun sahәlәri vә sektorları üzrә bölgüsünü vә istifadәsini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemidir,
әmәk ehtiyatlarının sayını, onların iqtisadiyyatın vә mәşğulluğun sahәlәri vә sektorları üzrә bölgüsünü vә istifadәsini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemidir,
qeyriiqtisadi fәal әhali ehtiyatlarının sayını, onların iqtisadiyyatın vә mәşğulluğun sahәlәri vә sektorları üzrә bölgüsünü vә istifadәsini xarakterizә edәn göstәricilәr
sistemidir,

277 әmәk ehtiyatlarının sayının daimi yenilәşmәsi prosesinә nә ad verirlәr?

•

әmәyin stimullaşdırılması.
әmәyin fәallığının azalması,
әmәk ehtiyatlarının tәrkibinin fәrq¬lәnmәsi,
әmәk ehtiyatlarının formalaşması,
әmәk ehtiyatlarının fәallığının artması,

278 Maddi nemәtlәr istehsal etmәk vә xidmәtlәr göstәrmәk qabliyyәtindә olub, fiziki vә intelektual imkanlara malik әhalinin әmәk qabliyyәtli hissәsinә nә
ad verirlәr?

•

mәşgul olmağa hazırlaşanlar ehtiyatı,
hәrbiçi ehtiyatı
işsizlәr,
әmәk ehtiyatları,
uşaqlar

279 әmәk ehtiyatlarının mexaniki hәrәkәtini xarakterizә edir:

•

әlilik,
әmәk qabliyyәtli şәxsin ölümü,
doğum
mayatnik miqrasiya,
pensiyaya çıxma,

280 Yeniyetmәlәrin әmәk qabliyyәtli yaşa daxil olması, pensiyaçıların vә 16 yaşdan cavan yeniyetmәlәrin әmәyә cәlb edilmәsi tәmin edir

•

әmәk ehtiyatlarının süni vә tәbii tamamalanmasını.
әmәk ehtiyyatlarının müxaniki tamamlan¬masını,
әmәk ehtiyatlarının süni tamamlanmasını,
әmәk ehtiyatlarının tәbii tamamlanmasını,
әmәk ehtiyyatlarının tәbii artımını,

281 Ölüm, pensiya, yaxud әlilllik hesabına әmәk qabliyyәtli işlәyәn şәxslәrin vaxtından әvvәl işinin dayandırılması baş verir:

•

әmәk ehtiyatlarının süni tamamlanmasını,
әmәk ehtiyyatlarının mexaniki tamamlanması hesabına,
әmәk ehtiyyatlarının tәbii tamamlanması hesabına,
әmәk ehtiyatlarının tәbii azalması hesabına, әmәk ehtiyatlarının mexaniki azalması hesabına,
әmәk ehtiyyatlarının süni azalması hesabına

282 N yaşayış mәntәqәsindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayının 100 min nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının isә müvafiq olaraq
2000 vә 3000 nәfәr, pensiya yaşda olan şәxslәrin sayı isә 9000 nәfәr, olduğunu bilәrәk, әmәk ehtiyyatlarının pensiyaçılarla yüklәnmә әmsalını
müәyyәnlәşdirin:

•

4, 65 %
9,47 %
8,57 %
9%
9,38 %

283 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında әmәk ehtiyyatlarının sayını hesablayın:  әmәk qabiliyyәtli yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayı  30 min nәfәr,
16 yaşa catmamış, işlәyәn yeniyetmәlәrin sayı – 800 nәfәr,  pensiya yaşda işlәyәn şәxslәrin sayı – 1200 nәfәr

•

30 000 nәfәr
28 000 nәfәr
30 400 nәfәr
32 000 nәfәr
29 600 nәfәr

284 K yaşayış mәntәqәsindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayının 15 min nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının isә müvafiq olaraq 1400
vә 2000 nәfәr, güzәştli şәrtlәrlә pensiya alan, işlәmәyәn şәxslәrin sayının isә 800 nәfәr olduğunu bilәrәk, әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin sayıni tapın.

•

19 200 nәfәr
10 800 nәfәr
26 000 nәfәr
12 400 nәfәr
17 600 nәfәr

285 F yaşayış mәntәqәsindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayının 120 min nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının isә müvafiq olaraq 2
800 vә 8000 nәfәr olduğunu bilәrәk, I qrup әlillәrin әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin sayındakı xüsusi çәkisini tapın.

•

2,33 %
6,66 %
25 %
6,11%
2,14 %

286 D yaşayış mәntәqәsindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayının 220 min nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının isә müvafiq olaraq
5000 vә 11000 nәfәr olduğunu bilәrәk, II qrup әlillәrin әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin sayındakı xüsusi çәkisini tapın.

•

5%
5,11 %
13,75 %
4, 66 %
7,2 %

287 C yaşayış mәntәqәsindә әmәk qabiliyyәtli yaşda әmәyә qadir olan әhalinin sayının 25 min nәfәr, I vә II qrup әlillәrin sayının isә müvafiq olaraq 1500
vә 2100 nәfәr olduğunu bilәrәk, әmәk qabiliyyәtli yaşda әhalinin sayıni tapın.
21 400 nәfәr

•

•

28 600 nәfәr
45 600 nәfәr
24 400 nәfәr
25 000 nәfәr

288 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında әmәk ehtiyyatlarının ümumi yüklәnmә әmsalını müәyyәnlәşdirin:  әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әhalinin sayı 
80 min nәfәr, 16 yaşa catmamış әhali sayı – 12 000 nәfәr,  pensiya yaşda olan şәxslәrin sayı – 8 000 nәfәr

•

20 %
33 %
25 %
20 %
4,11 %

289 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının beynәlxalq miqra¬siya¬sının әsas sәbәbidir?

•

ölkәlәrarası münaqişәlәrin teztez olması.
ölkәlәr arasındakı qarşılıqlı öhdıliklәrin olması,
bir ölkәdә әmәk fәallığının aşağı olması, digәr ölkәdә yüksәk olması,
bir ölkәdә әmәk ehtiyatlarının nisbi artıqlığı, digәr ölkәdә çatışmazlığı,
ölkәlәrin dostluq münasibәtlәrinin olması,

290 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatları statistikasının tәrkibinә daxildir?

•

işsiz әhalinin vә dövriyyә kapitalının statistikası.
iş vaxtı vә әmәk mübahisәlәri statistikası,
iqtisadi fәal, mәşğul vә işsiz әhalinin statistikası,
iqtisadi fәal, mәşğul vә işsiz әhalinin statistikası, iş vaxtı vә әmәk mübahisәlәri statistikası,
iqtisadi fәal әhalinin vә әsas kapitalın statistikası,

291 Cari dövrün әvvәlinә әmәk ehtiyatlarının sayının 5 mln. nәfәr, sonuna 6 mln. nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk ehtiyatlarının orta illik sayını hesablayın:

•

5.6 mln. nәfәr.
5 mln. nәfәr,
1 mln. nәfәr,
5.5 mln. nәfәr,
6.6 mln. nәfәr,

292 Verilәnlәrdәn hansılar әmık ehtiyatlarının әrazi üzrә hәrәkәtinin növlәrinә aid edilir?

•

mayatnik.
döv¬lәtlәrarsı,
tsiklik,
dövlәtlәrarası, dövlәtdaxili, tsiklik, mövsümü,
dövlәtdaxili,

293 әmık ehtiyatlarının әrazi üzrә hәrәkәti nәyi anladır?

•

fәallığı.
artımı,
tәbii hәrәkәti,
miqrasiyanı,
azalmanı,

294 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının hәrәkәti formalarına aid edilir?

•

tәbii.
әrazi, peşәixtisas, sosial,
tәbii, sahәvi,
tәbii, sahәvi, әrazi, peşәixtisas, sosial,
әrazi,

295 әmәk ehtiyatlarının istifadәsi (istehlakı) dedikdә başa düşülür:

•

әmәk ehtiyatlarının nisbi artıqlığı
işçi qüvvәsinin alqısatqısı,
әmәk ehtiyat¬arının ixtisas vә yaş üzrә bölgüsü,
әmәk ehtiyatlarının müxtәlif kriteriyalar (sektor, sahә, peşә vә s.) üzrә bölgüsü,
әmәk ehtiyatlarının mütlәq artıqlığı.

296 әmәk ehtiyatlarının bölgüsü dedikdә başa düşülür:

•

әmәk ehtiyatlarının müxtәlif kriteriyalar üzrә bölgüsü.
işçi qüvvәsinin alqısatqısı
әmәk ehtiyat¬arının ixtisas üzrә bölgüsü
әmәk ehtiyatlarının әrazi, fәaliyyәt sferası, sahәlәr vә müәssisәlәr üzrә bölgüsü,
әmәk ehtiyatlarının nisbi artıqlığı.

297 әmәk ehtiyatlarının formalaşması dedikdә başa düşülür:
әmәk ehtiyatlarının әrazi, fәaliyyәt sferası, sahәlәr vә müәssisәlәr üzrә bölgüsü,
işçi qüvvәsinin alqısatqısı,
әmәk ehtiyat¬arının fәaliyyәt sferaları üzrә bölgüsü,

•

•

әmәk ehtiyatlarının sayının daimi yenilәşmәsi,
әmәk ehtiyatlarının müxtәlif kriteriyalar üzrә bölgüsü.

298 әmәk ehtiyatının tәkrar istehsalı dedikdә baça düşülür:

•

әmәk ehtiyatlarının istehlakı
әmәk ehti¬yat¬larının formalaşması, mübadilәsi vә istehlakı,
әmәk ehtiyatlarının bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı,
әmәk ehtiyatlarının formalaşması, bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı,
әmәk ehtiyatlarının mü¬ba¬dilәsi vә istehlakı,

299 Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:

•

әmәk ehtiyatlarının tәrkibinә ev tәsәrrüfatında mәşğul olanlar daxil edilmir.
iqtisadi fәal әhali әmәk ehtiyatlarından genişdir,
әmәk ehtiyatları ilә iqtisadi fәal әhali eyni mәna kәsb edir,
әmәk ehtiyatları iqtisadi fәal әhalidәn genişdir,
iqtisadi fәal әhalinin tәrkibinә әmәk qabliyyәtli yaşda oxuyanlar aid edilir,

300 Verilәnlәrdәn hansılar әmәk potensialının keyfiyyәtini xarakterizә edәn ünsürlәr hesab edilir?

•

cins tәrkibi
sosial, texnoloji,
fiziki, intelektual,
fiziki, intelektual, sosial, texnoloji,
yaş tәrkibi,

301 Verilәnlәrdәn hansı әmәk ehtiyatlarının keyfiyyәt xarakte¬ristikası hesab edilir?

•

әmәyin fәallığı
iqtisadiyyatın sahәlәri üzrә mәşğulluq,
әmәk ehtiyatlarının tәhsil sәviyyәsi,
әmәk ehtiyatlarının cins tәrki vә әmәk ehtiyatlarının peşәixtisas quruluşu,
iqtisadiyyatın sahәlәri üzrә mәşğulluq.

302 2013cü ildә ölkә üzrә mәşğul olanların sayının 4521,2 mln nәfәr,işsizlәrin sayının isә 236,6 mln. olduğunu bilәrәk işsizlәrin sayının iqtisadi fәal
әhalinin sayındakı xüsusi çәkisini tapın.

•

11,11 %
19,1 %
4,97 %
5,2 %
95 %

303 2013cü ildә ölkә üzrә iqtisadi fәal әhalinin sayı 4757,8 mln nәfәr,işsizlәrin sayının isә 236,6 mln. olduğunu bilәrәk mәşğul olanların sayının iqtisadi
fәal әhalinin sayındakı xüsusi çәkisini tapın.

•

100 %
20,1 %
4,9 %
95 %
79,9 %

304 2013cü ildә ölkә üzrә iqtisadi fәal әhalinin sayı 4757,8 mln nәfәr,işsizlәrin sayının isә 236,6 mln. olduğunu bilәrәk mәşğul olanların sayını
hesablayın.

•

10 mln nәfәr
1492,2 mln nәfәr
4521,2 mln nәfәr
4994,4 mln nәfәr
236,6 mln nәfәr

305 Region üzrә iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olanların sayının 36 min nәfәr, muzdsuz inlәyәnlәrin sayının 6 min nәfәr olduğunu bilәrәk muzdla işlәyәnlәrin
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olanların sayındakı xüsusi çәkisini hesablayın.

•

6
30
42
0,17
0,83

306 B yaşayış mәntәqәsindә işsizlәrin sayının isә 22 min, mәşğul әhalinin sayının isә bundan 10 dәfә cox oldugunu bilәrәk mәşğulluq әmsalını
hesablayın.

•

2,2 %
11 %
100 %
10 %
9,09 %

307 Mәşgulluq haqqında qanuna әsasәn mәşğulluq – bu:
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, daimi yaşayan vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin qanunvericiliyiә zidd olmayan vә bir qayda olaraq onlara qazanc gәtirәn hәr
hansı fәaliyyәtidir;

•

Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayan vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin vә әcnәbilәrin qanunvericiliyiә zidd olmayan vә bir qayda olaraq onlara qazanc gәtirәn hәr
hansı fәaliyyәtidir;
Yalnız Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayanların qanunvericiliyiә zidd olmayan vә bir qayda olaraq onlara qazanc gәtirәn hәr hansı fәaliyyәtidir
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, daimi yaşayan vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin vә әcnәbilәrin qanunvericiliyiә zidd olmayan vә bir qayda olaraq onlara
qazanc gәtirәn hәr hansı fәaliyyәtidir;
Yalnız Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayanların qanunvericiliyiә zidd olmayan vә bir qayda olaraq onlara qazanc gәtirәn hәr hansı fәaliyyәtidir;

308 Qanunvericiliyә müvafiq olaraq әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әmәk qabiliyyәtli әhali –bu:

•

Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş 1665 yaş hәddi arasında olan vә hәr hansı әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk iqtidarında olanlardır;
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş aşağı yaş hәddi olan vә hәr hansı әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk iqtidarında olanlardır;
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş aşağı vә yuxarı yaş hәddi arasında olan vә hәr hansı әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk iqtidarında
olmayanlardır
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş aşağı vә yuxarı yaş hәddi arasında olan vә hәr hansı әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk iqtidarında
olanlardır;
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş yuxarı yaş hәddi olan vә hәr hansı әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk iqtidarında olanlardır;

309 Mәşğulluq haqqında qanuna әsasәn Işsiz vәtәndaş bu:

•

işi vә qazancı olmayan, işә başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyәti orqanında işaxtaran kimi qeydiyyata alınan, istәnilәn yaşda olan әmәk qabiliyyәtli şәxsdir;
işi vә qazancı olmayan, işә başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyәti orqanında işaxtaran kimi qeydiyyata alınan, istәnilәn yaşda olan әmәk qabiliyyәtli şәxsdir;
işә başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyәti orqanında işaxtaran kimi qeydiyyata alınan, әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әmәk qabiliyyәtli şәxsdir;
işi vә qazancı olmayan, işә başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyәti orqanında işaxtaran kimi qeydiyyata alınan, әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әmәk qabiliyyәtli
şәxsdir;

310 Vakansiya – bu:

•

işsizlәrә ehtiyacı olan, boş olan vә iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeridir;
mәşğulluq idarәlәrinin boş olan vә iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeridir;
dövlәt idarәlәrinin boş olan vә iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeridir;
işәgötürәnlәrin boş olan vә iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeridir;
özәl müәssisәlәrin boş olan vә iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeridir;

311 Özünümәşğulluq – bu:

•

mәşğul şәxslәrin müstәqil surәtdә özünü işlә tәmin etmәsidir;
iş axtaran şәxslәrin müstәqil surәtdә özünü işlә tәmin etmәsidir;
bütün şәxslәrin müstәqil surәtdә özünü işlә tәmin etmәsidir
әmәk qabiliyyәtli şәxslәrin müstәqil surәtdә özünü işlә tәmin etmәsidir;
ixtisaslı şәxslәrin müstәqil surәtdә özünü işlә tәmin etmәsidir;

312 әmәk bazarı – bu

•

әmәk ehtiyyatlarına olan tәlәb vә tәklifin mәcmusudur
mәşğullara olan tәlәb vә tәklifin mәcmusudur;
iş yerinә olan tәlәb vә tәklifin mәcmusudur;
әmәk qabiliyyәtli şәxslәrә olan tәlәb vә tәklifin mәcmusudur;
iş qüvvәsinә olan tәlәb vә tәklifin mәcmusudur
әmәk ehtiyyatlarına olan tәlәb vә tәklifin mәcmusudur

313 Ilk dәfә iş axtaranlar – bu:

•

әmәk fәaliyyәtinә ilk dәfә başlamaq istәyәn vә әvvәllәr işlәmәyәn әmәk qabiliyyәtli mәşğul şәxslәrdir.
әmәk fәaliyyәtinә ilk dәfә başlamaq istәyәn vә әvvәllәr işlәmәyәn bütün qabiliyyәtli şәxslәrdir
әmәk fәaliyyәtinә ilk dәfә başlamaq istәyәn vә әvvәllәr işlәyәn әmәk qabiliyyәtli şәxslәrdir
әmәk fәaliyyәtinә ilk dәfә başlamaq istәyәn vә әvvәllәr işlәmәyәn әmәk qabiliyyәtli şәxslәrdir.
әmәk fәaliyyәtinә başlamaq istәyәn vә әvvәllәr işlәmәyәn әmәk qabiliyyәtli şәxslәrdir.

314 Mәşğul şәxslәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, mәzuniyyәt, әlavә tәhsil, tәtil, istehsalatın dayanması vә ya başqa sәbәblәr ilә әlaqәdar iş yerindә müvәqqәti olmayanlar;
haqqı ödәnilmәyәn vәzifәyә seçilәn, tәyin vә ya tәsdiq edilәnlәr;
sahibkarlar, fәrdi әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar, mülkiyyәtindә torpaq payı olanlar;
muzdla işlәyәn, o cümlәdәn әmәk müqavilәsi ilә tam vә ya tam olmayan iş vaxtı әrzindә haqq müqabilindә iş görәn, habelә haqqı ödәnilәn başqa işi olanlar
Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә vә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birlәşmәlәrdә xidmәt edәnlәr

315 Bunlardan hansı İşsiz statusu almaq hüququ olmayan vәtәndaşlar hesab olunur:

•

azadlıqdan mәhrum etmә cәzasını çәkәnlәr.
pensiya hüququ qazanmış vәtәndaşlar
Bunların hamısı
15 yaşına çatmayanlar vә ilk dәfә iş axtaranlar
qeydiyyata alındıqdan sonrakı 10 gün müddәtindә münasib iş axtarmaq mәqsәdi ilә üzürsüz sәbәbdәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanına gәlmәyәnlәr vә ya bu müddәt
әrzindә tәklif edilәn iki münasib işdәn imtina edәnlәr;

316 Bunlardan hansı İşsiz statusu almaq hüququ olan vәtәndaşlar hesab olunur:

•

azadlıqdan mәhrum etmә cәzasını çәkәnlәr
pensiya hüququ qazanmış vәtәndaşlar
İşi vә qazancı olmayan, işә başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyәti orqanında işaxtaran kimi qeydiyyata alınan, әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әmәk qabiliyyәtli
vәtәndaşlar işsiz statusu almaq hüququna malikdirlәr.
15 yaşına çatmayanlar vә ilk dәfә iş axtaranlar
qeydiyyata alındıqdan sonrakı 10 gün müddәtindә münasib iş axtarmaq mәqsәdi ilә üzürsüz sәbәbdәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanına gәlmәyәnlәr vә ya bu müddәt
әrzindә tәklif edilәn iki münasib işdәn imtina edәnlәr;

317 İqtisadiyyatda mәşğul olanlara aiddir

•

mәşğulluq idarәlәri tәrәfindәn muzdlu vә muzdsuz işlәyәn bütün şşәxslәr
muzdsuz işlәyәn vә büdcә tәşkilatlatının işçilәri
muzdlu vә muzdsuz içlәyәn evdar şәxslәr
muzdlu vә muzdsuz işlәyәn bütün şәxslәr
muzdlu vә muzdsuz işlәyәn bütün idarәlәrdә çalışan şәxslәr

318 Mәşğulluq әmsalı belә hesablanır

•

(işsiz әhalinin sayı/ iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100
(Mәşğul әhalinin sayı× iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100
(Mәşğul әhalinin sayı/ iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100;
(Mәşğul әhalinin sayı/ iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100;
(Mәşğul әhalinin sayı iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100

319 İşsizlik әmsalı belә hesablanır:

•

(işsiz әhalinin sayı/ mәşğul әhalinin sayı)×100;
(işsiz әhalinin sayı× iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100;
(Iqtisadi fәal әhalinin sayı /Mәşğul әhalinin sayı)×100;
(işsiz әhalinin sayı/ iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100
(Mәşğul әhalinin sayı iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100;

320 İqtisadi fәallıq әmsalı belә hesablanır:

•

(işsiz әhalinin sayı/ iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100
(Mәşğul әhalinin sayı× iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100
(iqtisadi fәal әhalinin sayı/ әhalinin sayı)×100;
(Iqtisadi fәal әhalinin sayı /Mәşğul әhalinin sayı)×100
(iqtisadi fәal әhalinin sayı/ әhalinin sayı)×100;
(Mәşğul әhalinin sayı iqtisadi fәal әhalinin sayı)×100

321 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 79% tәşkil edәrsә işsizlik әmsalını müәyyәn edin:

•

100%
9%
179%
21%
0,79%

322 Statistik mәlumatlara görә işsizlik әmsalı 15,3% tәşkil edirsә, mәşğulluğun sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

47%
100%
115,3%
84,7%
0,053%

323 әgәr ölkәnin iqtisadi qeyri fәal әhalisinin saynın xüsusi çәkisi 42,5 % tәşkil edәrsә iqtisadi fәallıq әmsalını müәyyәn edin:

•

0,675%
1,425%
142,5%
57,5%
0,325%

324 İqtisadi fәal әhali – bu:

•

İstehsalatdan ayrılmaqla tәhsil alanlardır
Ev tәsәrrrüfatında mәşğul olanlardır
әmәk bazarında işçi qüvvәsinә tәklif yaradan şәxslәrdir
Mәşğullardır
İşsizlәrdir

325 F yaşayış mәntәqәsindә әhalinin ümumi sayının 100 min nәfәr, mәşğul olanların sayının isә bunun 57% ni tәşkil etdiyini bilәrәk iqtisadiyyatda
mәşğul olanların yüklәnmә әmsalını hesablayın.

•

75%
1,32 %
43%
57 %
13,2 %

326 B yaşayış mәntәqәsindә әhalinin ümumi sayının 520 min, işsizlәrin sayının 22 min, mәşğul әhalinin sayının isә bundan 10 dәfә cox oldugunu bilәrәk
iqtisadi fәallıq әmsalını hesablayın.

•

2,25%
46,5 %
23,63 %
42,3 %
2,14 %

327 D yaşayış mәntәqәsindә mәşğul әhalini sayının 250 min, işsizlәrin sayının isә bunun 10 % hәddindә oldugunu bilәrәk işsizlik әmsalını hesablayın.

•

11 %
10 %
4%
25 %
9,09 %

328 A yaşayış mәntәqәsindә iqtisadi fәal әhalinin sayının 450 min, işsizlәrin sayının isә 27 min oldugunu bilәrәk mәşğulluq әmsalını hesablayın.

•

94 %
5,67 %
16,7 %
6%
6,38 %

329 2013cü ildә ölkә üzrә mәşğul olanların sayının 4521,2 mln nәfәr,işsizlәrin sayının 236,6 mln., ümumi әhalinin sayının isә 9356, 5 mln olduğunu
bilәrәk әhalinin iqtisadi fәallıq әmsalını tapın.

•

47 %
196,7 %
50,8 %
45,8 %
220,1 %

330 2013cü ildә ölkә üzrә mәşğul olanların sayının 4521,2 mln nәfәr,işsizlәrin sayının isә 236,6 mln. olduğunu bilәrәk mәşğul olanların sayının iqtisadi
fәal әhalinin sayındakı xüsusi çәkisini tapın.

•

10 %
95 %
19,1 %
5,2 %
75,9 %

331 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında iqtisadifәal әhalinin sayında orduda çalışanların xüsusi çәkisin tapın. 1) mәşğul әhalinin sayı 500 min nәfәrlә 2)
işsizlәrin sayı 42 min nәfәrlә 3) orduda çalışanların sayı20 min nәfәrlә

•

2,50 %
5,22 %
5,53%
3,56%
4,56%

332 Mәşğul әhalinin iqtisadi fәal әhilinin sayındakı xüsusi cәkisinin faizlә ifadәsinin 60%, sayının isә 360 min nәfәr olduğunu bilәrәk iqtisadi fәal әhalinin
sayını tapın.

•

744 min nәfәr
600 min nәfәr
144 min nәfәr
216 min nәfәr
960 min nәfәr

333 Aşağıdakı verilәnlәrә әsasәn iqtisadiyyatda mәşğul olanların yüklәnmә әmsalını tapın: 1. әhalinin ümumi sayı  800 min; 2. Mәşğul olanların sayı 
550 min;

•

31 %
40 %
68%
69%
45 %

334 Region üzrә iqtisad fәal әhalinin sayı 170 min nәfәrdir ki, bü da ümumi әhalinin beşdә dörd hissәsini tәşkil edirsә, iqtisadi fәallıq әmsalını müәyyәn
edin:

•

100 ;
120;
75%;
80%;
170%;

335 Region üzrә iqtisad fәal әhalinin sayı 850 min nәfәrdir ki, bü da ümumi әhalinin beşdә bir hissәsi tәşkil edirsә, әhalinin ümumi sayını müәyyәn edin:

•

4200 ;
2000
3400;
4250
17000;

336 әgәr region üzrә işsizlik әmsalı 20% vә mәşğulların sayı 800 min nәfәr tәşkil edәrsә işsizlәrin sayını müәyyәn edin:
40 min nәfәr
780 min nәfәr
820 min nәfәr

•

200 minnәfәr
160 min nәfәr;

337 Regionda mәşgülların sayı 96 min nәfәr, işsizlәrin sayı 24 min nәfәr tәşkil edәrsә mәşgulluq әmsalını müәyyәn edin:

•

24%
96%
120%
80%
72%

338 Regionda mәşgülların sayı 48 min nәfәr, işsizlәrin sayı 2 min nәfәr tәşkil edәrsә işsizlik әmsalını müәyyәn edin:

•

96%
4,3%
4,2%
4%
24%

339 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 20 % artarsa vә mәşğul әhalinin sayı 5% azalarsa mәşğulluq әmsalı necә
dәyişilәr

•

5 % azalar;
15% artar;
79,2% azalar;
20,8% azalar;
25%ә qәdәr yüksәlәr;

340 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 10 % vә işsiz әhalinin sayı 19% azalarsa işsizlik әmsalı necә dәyişilәr:

•

29 % azalar;
9% artar
81% azalar
10% azalar;
25%ә qәdәr yüksәlәr

341 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 10 % vә mәşğul әhalinin sayı 2% artarsa mәşğulluq әmsalı necә dәyişilәr:

•

7,3 % azalar
5% artar
104,5% azalar
7% artar;
25%ә qәdәr yüksәlәr

342 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 20 % vә işsiz әhalinin sayı 25% artarsa işsizlik әmsalı necә dәyişilәr:

•

4,5 % azalar
20% azalar
104,5% azalar
4,2% artar
25%ә qәdәr yüksәlәr

343 Region üzrә mәşğul әhalinin sayı 170 min nәfәr, işsizlik әmsalı 15% tәşkil edәrsә işsiz әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

185 min nәfәr
15 min nәfәr;
200 min nәfәr;
30 min nәfәr;
144,5 min nәfәr;

344 Region üzrә mәşğul әhalinin sayı 170 min nәfәr, işsizlik әmsalı 15% tәşkil edәrsә iqtisadi fәal әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

100 min nәfәr;
255 min nәfәr;
185 min nәfәr;
200 min nәfәr;
144,5 min nәfәr;

345 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 90% vә işsizlәrin sayı 12 min nәfәr tәşkil edәrsә işsizlik әmsalını müәyyәn edin

•

96%
110%
78%
10% ;
100%

346 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 90% vә işsizlәrin sayı 12 min nәfәr tәşkil edәrsә mәşğul әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

78 min nәfәr;
120 min nәfәr;
960 min nәfәr;
108 min nәfәr;
102 min nәfәr

347 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 90% vә işsizlәrin sayı 12 min nәfәr tәşkil edәrsә iqtisadi fәal әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

960 min nәfәr;
96 min nәfәr;
102 min nәfәr;
78 min nәfәr;
120 min nәfәr;

348 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 89% tәşkil edәrsә işsizlik әmsalını müәyyәn edin:

•

100%
0,11%
189%
11%
0,89%

349 әgәr region üzrә işsizlik әmsalı 6,3% tәşkil edәrsә mәşğulluq әmsalını müәyyәn edin:

•

100%
93,7%
106,3%
63%
0,937%

350 Regionda mәşgülların sayı 480 min nәfәr, işsizlәrin sayı 20 min nәfәr tәşkil edәrsә mәşgulluq әmsalını müәyyәn edin:

•

24%
96%
4%
4,2%
4,3%

351 Regionda mәşgülların sayı 480 min nәfәr, işsizlәrin sayı 20 min nәfәr tәşkil edәrsә işsizlik әmsalını müәyyәn edin

•

96%
4%
4,2%
4,3%
2,4%

352 İşsizliyin sәviyyәsi –bu:

•

işsizlәrin sayının iqtisadi fәal әhalinin sayına hasili ilә ölçülәn xüsusi çәkisidir
işsizlәrin sayının iqtisadi fәal әhalinin sayında faizlә ölçülәn xüsusi çәkisidir.
iqtisadi fәal әhalinin sayının işsizlәrin sayında faizlә ölçülәn xüsusi çәkisidir
işsizlәrin sayın ilә mәşğul әhalinin sayının faizlә ölçülәn xüsusi çәkisidir.
işsizlәrin sayının ümumi әhalinin sayında faizlә ölçülәn xüsusi çәkisidir

353 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 10 % artarsa vә mәşğul әhalinin sayı 5% azalarsa mәşğulluq әmsalı necә
dәyişilәr:

•

86,4% azalar;
13,6% azalar;
5 % azalar;
25%ә qәdәr yüksәlәr;
5% artar;

354 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 10 % artar vә işsiz әhalinin sayı 15% azalarsa işsizlik әmsalı necә dәyişilәr:

•

22,7% azalar;
77,3% azalar;
5% artar;
• 25%ә qәdәr yüksәlәr;
4,5 % azalar;

355 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 10 % vә mәşğul әhalinin sayı 15% artarsa mәşğulluq әmsalı necә dәyişilәr:

•

4,5 % azalar;
104,5% azalar;
5% artar;
25%ә qәdәr yüksәlәr;
4,5% artar

356 әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә iqtisadi fәal әhalinin sayı 10 % vә işsiz әhalinin sayı 15% artarsa işsizlik әmsalı necә dәyişilәr:

•

4,5 % azalar;
25%ә qәdәr yüksәlәr;
4,5% artar;
104,5% azalar;
5% artar;

357 İşsizlik әmsalının kәmiyyәtinin artması nәticәsindә nә baş verir:

•

Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında mәşğulların sayının xüsusi çәkisi artır;

•

Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının xüsusi çәkisi artır;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının artması baş verir
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında muzdla işlәyәnlәrin xüsusi çәkisi azalır;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının xüsusi çәkisi minimuma enir

358 Mәşğulluq әmsalının kәmiyyәtinin artması nәticәsindә nә baş verir:

•

Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında sahibkarların sayının artması baş verir;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında mәşğullların sayının xüsusi çәkisi artır;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında mәşğulların sayının xüsusi çәkisi azalır
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının xüsusi çәkisi dәyişilmir
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında muzdla işlәyәnlәrin xüsusi çәkisi azalır

359 Mәşğulluq әmsalının kәmiyyәtinin azalması nәticәsindә nә baş verir:

•

Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında sahibkarların sayının artması baş verir;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında mәşğullların sayının xüsusi çәkisi azalır;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında mәşğulların sayının xüsusi çәkisi artır
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının xüsusi çәkisi azalır
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında muzdla işlәyәnlәrin xüsusi çәkisi azalır

360 İşsizlik әmsalının kәmiyyәtinin azalması nәticәsindә nә baş verir

•

Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında mәşğulların sayının xüsusi çәkisi azalır;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının xüsusi çәkisi azalır
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının artması baş verir;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında muzdla işlәyәnlәrin xüsusi çәkisi azalır;
Iqtisadi fәal әhalinin umümi sayında işsizlәrin sayının xüsusi çәkisi artır

361 әgәr 100%dәn işsizlik әmsalının kәmiyyәtini çıxsaq hansı göstәricini müәyyәn etmiş olarıq

•

Iqtisadi fәallıq әmsalını;
Mәşğulluq әmsalını
Mәşğulluğun azalma әmsalını
Iqtisadi qeyrifәallıq әmsalını
Miqrasiya әmsalını;

362 әgәr 100%dәn mәşğulluq әmsalının kәmiyyәtini çıxsaq hansı göstәricini müәyyәn etmiş olarıq

•

Miqrasiya әmsalını
Iqtisadi fәallıq әmsalını
Mәşğulluğun azalma әmsalını
Işsizlik әmsalını
Iqtisadi qeyrifәallıq әmsalını;

363 әgәr vahiddәn işsizlik әmsalının kәmiyyәtini çıxsaq hansı göstәricini müәyyәn etmiş olarıq

•

Mәşğulluğun azalma әmsalını;
Mәşğulluq әmsalını;
Iqtisadi fәallıq әmsalını;
Miqrasiya әmsalını;
Iqtisadi qeyrifәallıq әmsalını;

364 әgәr vahiddәn mәşğulluq әmsalının kәmiyyәtini çıxsaq hansı göstәricini müәyyәn etmiş olarıq:

•

Mәşğulluğun azalma әmsalını
Iqtisadi qeyrifәallıq әmsalını
Işsizlik әmsalını
Iqtisadi fәallıq әmsalını;
Miqrasiya әmsalını;

365 Hansı sәbәbdәn mәşğulluq әmsalı ilә işsizlik әmsalının cәmi 100% ә bәrabәrdir;

•

Iqtisadi fәal әhali özündә mәşğulları vә işsizlәri birlәşdirir;
Mәşğul fәal әhali özündә mәşğulları vә işsizlәri birlәşdirir;
Iqtisadi fәal әhali özündә mәşğulları vә muzdla işlәyәnlәri birlәşdirir;
Әhali Iqtisadi fәal әhali vә iqtisadi qeyrifәal әhliyә bölünür;
Mәşğul әhali işsizlәrә vә oxuyanlara bölünür;

366 Mәşğulluq әmsalı ilә işsizlik әmsalının cәmi bәrabәrdir:

•

106%;
100%;
93%;
15%;
115%;

367 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işsizlәrin sayını hesablayın: 1. әhalinin ümumi sayı  400 min, 2. İqtisadi fәalliq әmsalı  45 % 3. Mәşgul әhalinin
sayı  150 min

•

55 min nәfәr;
11,250 min nәfәr;
30 min nәfәr;

24,750 min nәfәr;
50 min nәfәr;

368 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn iqtisadifәal әhalinin sayını hesablayın: 1.Mәşğul әhalinin sayı  120 min; 2.İşsizlәrin sayı  30 min; 3.Cәmiyyәtin
himayәsindә olanların sayı – 8 min

•

120 min nәfәr.
150 min nәfәr;
128 min nәfәr
158 min nәfәr;
38 min nәfәr;

369 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 90 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 150%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin
sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 2 dәfә üstәlәyәrsә, mәşğulluq әmsalını hesablayın:

•

96%
25%
50%
75%
10%

370 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 90 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 150%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin
sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 2 dәfә üstәlәyәrsә, işsizlik әmsalını hesablayın:

•

96%
75%
50%
25%
10%

371 Region üzrә mәşğul әhalinin sayı 300 min nәfәr, işsizlik әmsalı 25% tәşkil edәrsә mәşğulluq әmsalını müәyyәn edin:

•

1,7;
115;
0,15;
0,75;
1,15;

372 Region üzrә mәşğul әhalinin sayı 810 min nәfәr, işsizlik әmsalı 10% tәşkil edәrsә işsiz әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

185 min nәfәr;
15 min nәfәr
200 min nәfәr
90 min nәfәr;
144,5 min nәfәr;

373 Region üzrә mәşğul әhalinin sayı 340 min nәfәr, işsizlik әmsalı 15% tәşkil edәrsә iqtisadi fәal әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

185 min nәfәr;
100 min nәfәr
51 min nәfәr
255 min nәfәr;
400 min nәfәr;

374 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 95% vә işsizlәrin sayı 18 min nәfәr tәşkil edәrsә mәşğul әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

77 min nәfәr;
123 min nәfәr
360 min nәfәr;
342 min nәfәr
5 min nәfәr

375 әgәr region üzrә mәşğulluq әmsalı 90% vә işsizlәrin sayı 25 min nәfәr tәşkil edәrsә iqtisadi fәal әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

65 min nәfәr;
96 min nәfәr;
960 min nәfәr
250 min nәfәr;
115 min nәfәr;

376 Mәşğulluq әmsalının kәmiyyәtinin 75% iqtisadi fәal әhalinin sayının 400 nәfәr olduğunu bilәrәk işsizlәrin sayını müәyyәn edin:

•

325;
300;
380;
100;
500;

377 İşsizlik әmsalının kәmiyyәtinin 5% iqtisadi fәal әhalinin sayının 400 nәfәr olduğunu bilәrәk mәşğulların sayını müәyyәn edin:
395;
420;
20;

•

•

380;
2000;

378 İşsizlik әmsalının kәmiyyәtinin iqtisadi fәal әhalinin sayına hasilindәn hansı göstәrici alına bilәr

•

Muzla işlәyәnlәrin sayı;
Iqtisadi qeyrifәal әhalinin sayı;
Mәşğulların sayı;
Işsizlәrin sayı;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı;

379 Mәşğulluq әmsalının kәmiyyәtinin iqtisadi fәal әhalinin sayına hasilindәn hansı göstәrici alına bilәr:

•

Muzla işlәyәnlәrin sayı;
Iqtisadi qeyrifәal әhalinin sayı;
Işsizlәrin sayı;
Mәşğulların sayı;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı;

380 Mәlumdur ki, әhalinin umumi sayı son on ldә 20% artmış vә 9 mln nәfәr tәşkil etmiş, әhalinin umumi sayında mәşğulların sayının xüsusi çәkisi 45%
dәn 53%ә dәk yüksәlmişdir.Mәşğul әhalinin sayı mütlәq ifadәdә necә dәyişilmişdir

•

4,77 mln tәşkil etmişdir;
Heç bir dәyişkәnlik olmamış;
395 min artmış;
1,395 mln nәfәr artmış;
3,375 mln nәfәr azalmış

381 Mәlumdur ki, әhalinin umumi sayı son on ldә 20% artmış vә 9 mln nәfәr tәşkil etmiş, әhalinin umumi sayında mәşğulların sayının xüsusi çәkisi 45%
dәn 53%ә dәk yüksәlmişdir.Mәşğul әhalinin sayı nisbi ifadәdә necә dәyişilmişdir

•

98% tәşkil etmişdir;]
Heç bir dәyişkәnlik olmamış
8% artmış;
41,3% artmış;
23,7 % azalmış;

382 әğәr mәşğulluq әmsalının sәiyyәsi 90%dәn 95%ә artsa vә işsizlәrin sayı 50 min nәfәrdәn 60 min nәfәrә qәdәr artsa mәşğul әhalinin sayı nisbi
ifadәdә necә dәyişilәr:

•

1,47 dәfә azalar;
1,2 dәfә azalar;
1,2 dәfә artar;
2,53 dәfә artar
1,75 dәfә artar;

383 әğәr mәşğulluq әmsalının sәiyyәsi 90%dәn 95%ә artsa vә işsizlәrin sayı 50 min nәfәrdәn 60 min nәfәrә qәdәr artsa mәşğul әhalinin sayı mütlәq
ifadәdә necә dәyişilәr

•

5 min nәfәr azalar;
700 min azalar;
10 min nәfәr artar;
690 min nәfәr artar;
175 min nәfәr artar;

384 әğәr mәşğulluq әmsalının sәiyyәsi 90%dәn 95%ә artsa vә işsizlәrin sayı 50 min nәfәrdәn 60 min nәfәrә qәdәr artsa iqtisadi fәal әhalinin sayı mütlәq
ifadәdә necә dәyişilәr:

•

5 min nәfәr azalar;
700 min nәfәr artar;
10 min nәfәr artar;
110 min azalar
175 min nәfәr artar;

385 әğәr mәşğulluq әmsalının sәiyyәsi 90%dәn 95%ә artsa vә işsizlәrin sayı 50 min nәfәrdәn 60 min nәfәrә qәdәr artsa iqtisadi fәal әhalinin sayı necә
dәyişilәr:

•

50% azalar;
1,85 dәfә azalar;
5% artar;
2,4 dәfә artar
1,2 dәfә artar;

386 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 40 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 80%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin
sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 1,2 dәfә üstәlәyәrsә, ölkәdә әhalinin sayını hesablayın:

•

110;
48;
120;
80;
50;

387 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 40 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 80%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin

sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 1,2 dәfә üstәlәyәrsә, iqtisadi fәal әhalinin sayını hesablayın:

•

50;
120;
80;
60;
48;

388 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 40 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 80%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin
sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 1,2 dәfә üstәlәyәrsә, iqtisadi fәallıq әmsalını hesablayın:

•

96%
83,3%
16,7%
54,5%
45,5%

389 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 40 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 80%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin
sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 1,2 dәfә üstәlәyәrsә, işsizlik әmsalını hesablayın

•

96%
20%
83,3%
16,7%
120%

390 Hesabat dövründә ölkәdә mәşğulların sayı 40 min nәfәr olmuşdur ki, bu da iqtisadi qeyri fәal әhalinin 80%nә bәrabәrdir.әgәr iqtisadi fәal әhalinin
sayı iqtisai qeyri fәal әhalinin sayını 1,2 dәfә üstәlәyәrsә, mәşğulluq әmsalını hesablayın:

•

96%
16,7%
20%
83,3%
120%

391 әgәr ölkәnin iqtisadi qeyri fәal әhalisinin saynın xüsusi çәkisi 32,5 % tәşkil edәrsә iqtisadi fәallıq әmsalını müәyyәn edin:

•

0,675%
1,325%
132,5%
67,5%
0,325%

392 Statistik mәlumatlara görә işsizlik әmsalı 5,3% tәşkil edirsә, mәşğulluğun sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

47%
100%
105,3%
94,7%
0,053%

393 Region üzrә iqtisad fәal әhalinin sayı 170 min nәfәrdir ki, bü da ümumi әhalinin beşdә bir hissәsi tәşkil edirsә, iqtisadi fәallıq әmsalını müәyyәn edin:

•

100 ;
120;
85%;
20%;
170%;

394 Region üzrә iqtisad fәal әhalinin sayı 170 min nәfәrdir ki, bü da ümumi әhalinin beşdә bir hissәsi tәşkil edirsә, әhalinin ümumi sayını müәyyәn edin:

•

4200 ;
200;
34;
850;
17000;

395 Region üzrә mәşğul әhalinin sayı 170 min nәfәr, işsizlik әmsalı 15% tәşkil edәrsә mәşğulluq әmsalını müәyyәn edin:

•

1,7;
115;
0,15;
0,85;
1,15;

396 2012ci ildә iqtisadi fәal әhalinin ümumi sayında işsizlәrin payı 243,1 min nәfәr, bunlardan qadın işsizlәrin sayı 139,6 min, kişilәrin sayı isә 103,5
min nәfәr olmuşdur. İşsizlәrin ümumi sayında qadınların xüsusi çәkisini tapın.

•

12 %
17,4 %
57,4%
1,74 %
174 %

397 D yaşayış mәntәqәsindә әhalinin sayının 550 min, mәşğul әhalini sayının 250 min, işsizlәrin sayının isә bunun 10 % hәddindә oldugunu bilәrәk
iqtisadi fәallıq әmsalını hesablayın.

•

125 %
10 %
2,2 %
50 %
200 %

398 2012ci ildә iqtisadi fәal әhalinin ümumi sayında işsizlәrin payı 243,1 min nәfәr, bunlardan qadın işsizlәrin sayı 139,6 min, kişilәrin sayı isә 103,5
min nәfәr olmuşdur. İşsizlәrin ümumi sayında kişilәrin xüsusi çәkisini tapın.

•

44,44 %
234 %
23,4%
2,34 %
42,6 %

399 İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalı necә hesablanır?

•

İşә qәbul edilәnlәrin sayının işçilәrin orta siyahı sayına
İşә qәbul edilәnlәrin sayının işçilәrin ılin axırına olan
İşә qәbul edilәnlәrin sayının işçilәrin ılin әvvәlinә olan
İşçi axını әmsalının dövriyyә әmsalına hasili kimi
İşçilәrin orta siyahı sayının işә qәbul edilәnlәrin sayına

400 İşçi axını әmsalı necә hesablanır?

•

Öz arzusu ilә işdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı
Öz arzusu ilә vә әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn
İşçilәrin orta siyahı sayının işdәn çıxanların sayına
İşçi axını әmsalının dövriyyә әmsalına hasili kimi
Әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi

401 İşdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı necә hesablanır?

•

İşdәn çıxanların sayının işçilәrin ilin әvvәlinә olan sayına
İşdәn çıxanların sayının işçilәrin ilin axırına olan sayına
İşdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına
İşçi axını әmsalının dövriyyә әmsalına hasili kimi
İşçilәrin orta siyahı sayının işdәn çıxanların sayına

402 Öz arzusu ilә vә әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici statistikada necә
adlanır?

•

Növbәlilik әmsalı
İşdәn getmә әmsalı
İşdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı
İşçi axını әmsalı
Növbә rejimindәn istifadә әmsalı

403 İşdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici statistikada necә adlanır?

•

Növbәlilik әmsalı
İşçi axını әmsalı
Növbә rejimindәn istifadә әmsalı
İşdәn getmә әmsalı
İşdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı

404 İşә qәbul edilәnlәrin sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici statistikada necә adlanır?

•

İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalı
Növbәlilik әmsalı
Növbә rejimindәn istifadә әmsalı
İşçi axını әmsalı
İşә qәbul üzrә gәlmә әmsalı

405 İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalı belә hesablanır:

•

((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)+100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))+(İşçilәrin orta siyahı sayı)

406 Faktiki işlәmiş işçilәrin orta sayı hesablanır:

•

(işә çıxılmış adamgünlәr × boş dayanılmış adamgünlәrin sayı)/ (Iş günlәrinin sayı)
(işә çıxılmış adamgünlәr – boş dayanılmış adamgünlәrin sayı)/ (Iş günlәrinin sayı)
(işә çıxılmış adamgünlәr +boş dayanılmış adamgünlәrin sayı)/ (Iş günlәrinin sayı)
(işә çıxılmış adamgünlәr – boş dayanılmış adamgünlәrin sayı)  (Iş günlәrinin sayı)
(işә çıxılmış adamgünlәr – boş dayanılmış adamgünlәrin sayı)×(Iş günlәrinin sayı

407 İşә çıxanların orta siyahı sayı hesablanır:

•

(İşә çıxılmış adamgünlәrin sayı)+(Iş günlәrinin sayı)
(İşә çıxılmış adamgünlәrin sayı)/(Iş günlәrinin sayı)
(İşә çıxılmış adam×günlәrin sayı)/(Işçilәrin sayı)
(İşә çıxılmış adamgünlәrin sayı)×(Iş günlәrinin sayı)
(İşә çıxılmış adamgünlәrin sayı)(Iş günlәrinin sayı

408 İşçilәrin orta siyahı sayını aşağıdakı qaydada hesablamaq olar:

•

(işә çıxılan adamgünlәr  işә çıxılmayan adamgünlәr)/(Tәqvim günlәrinin sayı)
(işә çıxılan adamgünlәr + işә çıxılmayan adamgünlәr)/(Tәqvim günlәrinin sayı)
(işә çıxılan adamgünlәr/ işә çıxılmayan adamgünlәr)(Tәqvim günlәrinin sayı)
(işә çıxılan adamgünlәr + işә çıxılmayan adamgünlәr)×(Tәqvim günlәrinin sayı)
işә çıxılan adamgünlәr + işә çıxılmayan adamgünlәr)+(Tәqvim günlәrinin sayı)

409 İşçilәrin orta siyahı sayı belә hesablanır

•

(Dövr әrzindә işçilәrin siyahı sayının tәrkibindә olan işçilәrin sayının cәmi)(Dövrdәki tәqvim günlәrinin sayı)
(Dövr әrzindә işçilәrin siyahı sayının tәrkibindә olan işçilәrin sayının cәmi)×(Dövrdәki tәqvim günlәrinin sayı)
(Dövr әrzindә işçilәrin siyahı sayının tәrkibi + işçilәrin sayının cәmi)/ (Dövrdәki tәtil günlәrinin sayı)
Dövr әrzindә işçilәrin siyahı sayının tәrkibindә olan işçilәrin sayının cәmi)/ (Dövrdәki tәqvim günlәrinin sayı)
(Dövr әrzindә işçilәrin siyahı sayının tәrkibi + işçilәrin sayının cәmi)/ (Dövrdәki tәtil günlәrinin sayı)

410 Müәssisә üzrә hesabat ilinin sonunda işçilәrin saının 280 nәfәr, orta illik sayı 240 nәfәr olmuşdur. Hesabat ili üzrә işçi qüvvәsinin sayı indeksini tapın.

•

1,4
1,17
0,86
0,83
1,2

411 Firma üzrә hesabat ilindә 20 nәfәr öz әrizәsi ilә, 15 nәfәr başq işә keçmәsi ilә, 10 nәfәr isә әmәk intizamını pozduğu üçün işdәn çıxarılıb. İşdәn
çıxanlar üzrә dövriyyәni tapın( nәfәrlә).

•

25
45
35
20
10

412 Hesabat ilinin sonuna B firması üzrә işçilәrin sayı 170 nәfәr, il әrzindә işә qәbul olunanların sayı 30 nәfәr, ilinin әvvәlinә işçilәrin sayının isә 150
nәfәr olduğunu bilәrәk çıxarılanların sayını( nәfәrlә) tapın.

•

20
30
40
10
60

413 A müәssisәsi üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. fәhlәlәrin sayı 120 nәfәr 2. rәhbәr işçilәrin sayı 10 nәfәr 3. mütәxәssislәrin sayı 30
nәfәr 4 xidmәtedicilәrin sayı 25 nәfәr Bu mәlumatlar әsasında müәssisә üzrә bütün mәşğul olanların sayında fәhlәlәrin xüsusi çәkisini tapın.

•

60%
0,8
64,9 %
68,6 %
82,7%

414 İlin әvvәlinә işçilәrin sayı 346 nәfәr, il әrzindә qәbul olanların sayı 110 nәfәr, çıxanların sayı isә 80 nәfәr olmuşdur. Işçi qüvvәsinin sayı indeksini
tapın.

•

0,45
0, 086
1, 82
1, 086
0, 55

415 Hesabat ilindә firmanın işçilәrinin orta siyahı sayı 328 nәfәr, bu il әrzindә daimi olaraq siyahı tәrkibdә olan işçilәrin sayı isә 180 nәfәr olmuşdur.
Bunları nәzәrә alaraq kadrların daimilik әmsalını hesablayın.

•

0, 45
0, 6
1,82
2,82
0,55

416 Hesabat dövründә müәssissәdә kömәkçi fәhlәlәrin orta siyahı sayı 240 nәfәr, bütün fәhlәlәrin orta siyahı sayı isә 620 nәfәr olmuşdur. әsas fәhlәlәrin
sayı әmsalını tapın.

•

0,39
0,38
0,61

2, 59
2, 58

417 İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalının 20%, işçilәrin orta siyahı sayının isә 88 nәfәr, işdәn çıxanların isә 12 nәfәr olduğunu bilәrәk işә götürülәnlәrin
sayını tapın

•

14 nәfәr
16 nәfәr
20 nәfәr
18 nәfәr
22 nәfәr

418 Verilmiş aşağidakı mәlumat әsasında işçi axını әmsalını hesablamalı: İşә qәbul edilәnlәrin sayı – 120 nәfәr İşdәn çıxanların sayı – 130 nәfәr Öz
arzusu ilә işdәn çıxanlar – 140 nәfәr әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanlar – 125 nәfәr İşçilәrin orta siyahı sayı – 1500 nәfәr

•

o,15
o,11
o,18
o,o8
o,o9

419 Verilmiş aşağidakı mәlumat әsasında işdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalını hesablamalı: İşә qәbul edilәnlәrin sayı – 120 nәfәr İşdәn çıxanların sayı –
130 nәfәr Öz arzusu ilә işdәn çıxanlar – 140 nәfәr әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanlar – 125 nәfәr İşçilәrin orta siyahı sayı – 1500 nәfәr

•

ı,o5
o,o8
o,o9
o,11
o,o6

420 Verilmiş aşağidakı mәlumat әsasında işә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını hesablamalı: İşә qәbul edilәnlәrin sayı – 120 nәfәr İşdәn çıxanların sayı – 130
nәfәr Öz arzusu ilә işdәn çıxanlar – 140 nәfәr әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanlar – 125 nәfәr İşçilәrin orta siyahı sayı – 1500 nәfәr

•

o,11
o,o9
o,o8
ı,o5
o,o6

421 . Aşağıdakı şәrti mәlumat verilmişir: İşә qәbul edilәnlәrin sayı – 20 nәfәr İşdәn çıxanların sayı – 30 nәfәr Öz arzusu ilә işdәn çıxanlar – 40 nәfәr әmәk
intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanlar – 25 nәfәr İşçilәrin orta siyahı sayı – 500 nәfәr İşçi axını әmsalını hesablamalı:

•

o,oз
o,04
o,o6
o,13
o,o8

422 Aşağıdakı şәrti mәlumat verilmişir: İşә qәbul edilәnlәrin sayı – 20 nәfәr İşdәn çıxanların sayı – 30 nәfәr Öz arzusu ilә işdәn çıxanlar – 40 nәfәr әmәk
intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanlar – 25 nәfәr İşçilәrin orta siyahı sayı – 500 nәfәr İşdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalını hesablamalı:

•

o,o5
o,04
o,o6
o,o8
o,oз

423 A sexindә çalışan 5 nәfәr işçinin tarif dәrәcәsinin 6, 4nәfәrin 5, 9 nәfәrinin isә 4cü dәrәcәli olduğunu bilәrәk sex üzrә orta tarif dәrәcәsini
hesablayın.

•

4
5,7
5
4,6
5, 4

424 Aşağıdakı şәrti mәlumat verilmişir: İşә qәbul edilәnlәrin sayı – 20 nәfәr İşdәn çıxanların sayı – 30 nәfәr Öz arzusu ilә işdәn çıxanlar – 40 nәfәr әmәk
intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanlar – 25 nәfәr İşçilәrin orta siyahı sayı – 500 nәfәr İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını hesablamalı:

•

o,o6
o,oз
o,o5
o,o8
o,04

425 Aprel ayında işә çıxılan adamgünlәrin sayının  950, işә çıxlılmayan adam günlәrin sayının 150 olduğunu bilәrәk işçilәrin orta siyahı sayını müәyyәn
edin:

•

31500
40
3
4500
36000

426 İşçi qüvvәsinin әvәz olunma әmsalı hesablanır:

•

((Işә qәbul üzrә dövriyyә)÷100))/(Işdәn çıma üzrә
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))/(Işdәn çıma üzrә dövriyyә)
((Işdәn çıma üzrә dövriyyә)×100))/(Işә qәbul üzrә dövriyyә)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))+(Işdәn çıma üzrә dövriyyә)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))+(Işdәn çıma üzrә dövriyyә)

427 Kadrların daimilik әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

((bütün dövr әrzindә işlәyәnlәrin sayı)100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((bütün dövr әrzindә işlәyәnlәrin sayı)×100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((bütün dövr әrzindә işlәyәnlәrin sayı)×100))(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((bütün dövr әrzindә işlәyәnlәrin sayı)×100))+(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((bütün dövr әrzindә işlәyәnlәrin sayı)+100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)

428 İşçi qüvvәsinin ümumi dövriyyә әmsalı belә hesablanır:

•

((Işә qәbul üzrә dövriyyә Işdәn çıma üzrә dövriyyә )×100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә +Işdәn çıma üzrә dövriyyә )×100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә +Işdәn çıma üzrә dövriyyә )×100))+(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә ÷Işdәn çıma üzrә dövriyyә )×100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә +Işdәn çıma üzrә dövriyyә )÷100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)

429 İşdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı belә hesablanır:

•

((Işdәn çıma üzrә dövriyyә)+100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işdәn çıma üzrә dövriyyә)100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işdәn çıma üzrә dövriyyә)×100))(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işdәn çıma üzrә dövriyyә)×100))/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
((Işә qәbul üzrә dövriyyә)×100))+( Işdәn çıma)

430 B müәssisәsi üzrә işçilәrin aprel ayı üçün işәçıxmaları ilә bağlı nәticә 100%dir vә bu 2440 adam günә bәrabәr olmuşdur. İşçilәrin orta siyahı sayını
hesablayın(nәfәrlә).

•

2440
24
81
111
244

431 Noyabr ayı üçün A firması üzrә işlәnmiş vә işlәnmәmiş adamgünlәrin sayı müvafiq olaraq 1600 vә 340 olmuşdur. Firma üzrә işçilәrin orta siyahı
sayını tapın(nәfәrlә).

•

88
65
1940
1260
58

432 Müәssisә üzrә işlәnmiş adamgünlәrin sayının 4800, bütün günü boşdayanmaların isә 800 adamgün oluğunu bilәrәk, işә çıxılan adamgünlәrin
hәcmini tapın.

•

2800
600
5600
4000
400

433 Müәssisәdә iyun ayında fәhlәlәr 12632 adamgün işlәmişlәr. Bu dövrdә 46 adamgün boşdayanmalar, 5352 adamgün isә işә çıxılmayan günlәr
oldugunu bilәrәk fәhlәlәrin orta siyahı sayını tapın.

•

599
601
178
422
500

434 Hesabat dövründә işçilәrin orta siyahı sayının 200 nәfәr, işdәn çıxanların sayının 60 nәfәr, işçi qüvvәsinin ümumi dövriyyә әmsalının 0, 5 oldugunu
bilәrәk işә qәbul olanların sayını hesablayın.

•

100 nәfәr
40 nәfәr
70 nәfәr
130 nәfәr
60 nәfәr

435 Hesabat dövrünün әvvәlinә işçilәrin siyahı sayı 420 nәfәr, işdәn çıxanların sayının 50 nәfәr, ilinn sonuna işçilәrin siyahı sayının isә 440 nәfәr
olduğunu bilәrәk bu dövrdә işә qәbul olanların sayını hesablayın.
220 nәfәr
10 nәfәr
100 nәfәr

•

60 nәfәr
70 nәfәr

436 Müәssisәdә işçilәin sayı ilin әvvәlinә 1156 nәfәr, ilin axırına 1258 nәfәr, işdәn çıxanların sayı isә 69 nәfәr olmuşdur. İşdәn çıxma üzrә dövriyyә
әmsalını hesablamalı:

•

1,102 nәfәr
0,060 nәfәr
0,057 nәfәr
1,057 nәfәr
0,055 nәfәr

437 Müәssisәdә işçilәin sayı ilin әvvәlinә 1156 nәfәr, ilin axırına 1258 nәfәr, işә qәbul olunanların sayı isә 45 nәfәr olmuşdur. İşә qәbul üzrә dövriyyә
әmsalını hesablamalı.

•

1,112 nәfәr
0,039 nәfәr
0,037 nәfәr
1,037 nәfәr
0,035 nәfәr

438 Müәssisәdә işçilәin sayı ilin әvvәlinә 1156 nәfәr, ilin axırına 1258 nәfәr, işә qәbul olunanların sayı isә 45 nәfәr olmuşdur. İşә qәbul üzrә dövriyyә
әmsalını hesablamalı.

•

1229 nәfәr
1454 nәfәr
1168 nәfәr
1088 nәfәr
1207 nәfәr

439 әgәr işçilәin sayı ilin әvvәlinә vә axırına verilәrsә orta illik siyahı sayını hansı düsturla hesablamaq olar?

•

[yeni cavab]

440 әgәr işçilәin sayı hәr ayın 1i vәziyyәtinә verilәrsә orta rüblük siyahı sayını hansı düsturla hesablamaq olar?

•

441 әğәr iki dövr әrzindә mәhsul istehsalının hәcminin dәyişilmәmәsi şәrtindә bir işçiyә düşәn әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi 10 % azalarsa işçilәrin
sayı necә dәyişilәr:

•

90% tәşkil edәr;
10 % azalar;
11,1% artar;
11,1% azalar;
10 % artar;

442 әğәr iki dövr әrzindә mәhsul istehsalının hәcminin dәyişilmәmәsi şәrtindә bir işçiyә düşәn әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi 10 % artarsa işçilәrin sayı
necә dәyişilәr:

•

110% tәşkil edәr;
10 % azalar;
9,1% artar;
9,1% azalar;
10 % artar;

443 İki dövr әrzindә mәhsul istehsalının hәcminin dәyişilmәmәsi şәrtindә bir işçiyә düşәn әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinin dinamikasının artması nәyi
göstәrir:

•

Dinamikada işcilәrin işә qәbulunun intensivliyini;
Dinamikada işcilәrin sayının dәyişilmәmәsi
Dinamikada işcilәrin sayının artmasını
Dinamikada işcilәrin sayının azalmasını;
Dinamikada işcilәrin işdәn azad edilmәsinin intensivliyini

444 әğәr dövr әrzindә işçilәrin siyahı sayı haqqında mәlumatlar qeyribәrabәr zaman fasilәlәri ilә verilәrsә işçilәrin orta siyahı sayını hansı düsturla
müәyyәn etmәk lazımdır:

•

Xronoloji orta kәmiyyәt;
Sadә hesabi orta kәmiyyәt;
Hesabi orta kәmiyyәt
Harmonik orta kәmiyyәt;
Çәkili hesabi orta kәmiyyәt;]

445 әğәr il әrzindә işçilәrin siyahı sayı haqqında mәlumatlar bәrabәr zaman fasilәlәri ilә verilәrsә işçilәrin orta siyahı sayını hansı düsturla müәyyәn etmәk
lazımdır:

•

Xronoloji orta kәmiyyәt;
Sadә hesabi orta kәmiyyәt;
Hesabi orta kәmiyyәt;
Harmonik orta kәmiyyәt
Çәkili hesabi orta kәmiyyәt;

446 әğәr ay әrzindә işçilәrin siyahı sayı haqqında mәlumatlar dövrün әvvәlinә vә sonuna verilәrsә işçilәrin orta siyahı sayını hansı düsturla müәyyәn
etmәk lazımdır:

•

Xronoloji orta kәmiyyәt;
Sadә hesabi orta kәmiyyәt;
Hesabi orta kәmiyyәt
Harmonik orta kәmiyyәt
Çәkili hesabi orta kәmiyyәt;

447 İl әrzindә işә qәbul olanların sayı 15 nәfәr, işdәn çıxanların sayı 25 nәfәr vә işçilәrin orta siyahı sayı 500 nәfәr olarsa işdәn çıxma üzrә dövriyyә
әmsalını hesablayın:

•

50%;
5%;
3%
8%;
2%;

448 İl әrzindә işә qәbul olanların sayı 15 nәfәr, işdәn çıxanların sayı 25 nәfәr vә işçilәrin orta siyahı sayı 500 nәfәr olarsa işә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını
hesablayın:

•

50%
5%;
3%;
8%;
2%;

449 İl әrzindә işә qәbul olanların sayı 15 nәfәr, işdәn çıxanların sayı 25 nәfәr vә işçilәrin orta siyahı sayı 500 nәfәr olarsa işçi qüvvәsinin ümumi dövriyyә
әmsalını hesablayın

•

50%
8%;
3%;
5%;
2%;

450 Ötәn illә müqayisәdә hesabat ilindә müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı nisbi ifadәdә 5% artmışdırsa, işçilәrin sayı indeksinin kәmiyyәtini müәyyәn
edin:

•

10,5
1,05%;
105%;
95%
0,05%;

451 Ötәn illә müqayisәdә hesabat ilindә müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı nisbi ifadәdә i5% azalmışdırsa, işçilәrin sayı indeksinin kәmiyyәtini müәyyәn
edin:

•

0,05%
105%;
5%
95%;

452 Ötәn illә müqayisәdә hesabat ilindә müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı mütlәq ifadәdә 20 nәfәr, nisbi ifadәdә isә 5% azalmışdırsa, müqayisәnin
әsasını tәşkil edәn dövrdә müәssisәdә neçә nәfәr işçi çalışmışdır:

•

380
100
400
420
25

453 Ötәn illә müqayisәdә hesabat ilindә müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı mütlәq ifadәdә 20 nәfәr, nisbi ifadәdә isә 5% azalmışdırsa, müqayisә olunan
dövrdә müәssisәdә neçә nәfәr işçi çalışmışdır:

•

25
400
420
380
100

454 Ötәn illә müqayisәdә hesabat ilindә müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı mütlәq ifadәdә 20 nәfәr, nisbi ifadәdә isә 5% artmışdırsa, müqayisә olunan
dövrdә müәssisәdә neçә nәfәr işçi çalışmışdır:

•

25
21
420
400
100

455 Ötәn illә müqayisәdә hesabat ilindә müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı mütlәq ifadәdә 20 nәfәr, nisbi ifadәdә isә 5% artmışdırsa, müqayisәnin
әsasını tәşkil edәn dövrdә müәssisәdә neçә nәfәr işçi çalışmışdır:
25
21
420

•

•

400
100

456 1ci rübdә müәssisәdә işә çıxılmayan adamgünlәrin sayının  1500, işçilәrin orta siyahı sayının 150 nәfәr olduğunu bilәrәk işә çıxlılan adam günlәrin
sayını müәyyәn edin:

•

1350
1650
10500
9500
10

457 1ci rübdә müәssisәdә işә çıxılan adamgünlәrin sayının  12000, işçilәrin orta siyahı sayının 150 nәfәr olduğunu bilәrәk işә çıxlılmayan adam
günlәrin sayını müәyyәn edin:

•

11850
8
10500
1500
13500

458 1ci rübdә müәssisәdә işә çıxılan adamgünlәrin sayının  12000, işә çıxlılmayan adam günlәrin sayının 1500 olduğunu bilәrәk işçilәrin orta siyahı
sayını müәyyәn edin:

•

17
10500
8
150
133

459 Aprel ayında işә çıxılmayan adamgünlәrin sayının  150, işçilәrin orta siyahı sayının 40 nәfәr olduğunu bilәrәk işә çıxlılan adam günlәrin sayını
müәyyәn edin:

•

38000
6000
990
950
110

460 Aprel ayında işә çıxılan adamgünlәrin sayının  950, işçilәrin orta siyahı sayının 40 nәfәr olduğunu bilәrәk işә çıxlılmayan adam günlәrin sayını
müәyyәn edin:

•

38000
4500
990
150
910

461 F Firma üzrә hesabat ilindә 40 nәfәr öz әrizәsi ilә, 15 nәfәr üzürsüz işә çıxmamaga görә, 5 nәfәr isә әmәk intizamını pozduğu üçün işdәn çıxarılıb.
Firma üzrә öz әrizәsi ilә işdәn çıxanların ümumi işdәn çıxanların sayındakı xüsusi çәkisini tapın(faizlә).

•

55%
150 %
88,9 %
72 %
66,7%

462 F Firma üzrә hesabat ilindә işçilәrin orta sayının 300 nәfәr olduğu mәlumdur. Bu dövrdә 40 nәfәr öz әrizәsi ilә, 15 nәfәr üzürsüz işә çıxmamaga görә,
5 nәfәr isә әmәk intizamını pozduğu üçün işdәn çıxarılıb. Kadrların axın әmsalını tapın.

•

0,2
0,18
0,67
0,13
0,16

463 Hesabat ilinin sonuna B firması üzrә işçilәrin sayı 240 nәfәr, il әrzindә işә qәbul olunanların sayı 60 nәfәr, çıxarılanların sayı isә 20 nәfәr olmuşdur.
Hesabat ili üçün işә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını tapın.

•

0,222
0,3
0,27
0,25
0,5

464 2013cü ilin I rübündә aylar üzrә işçilәrin orta siyahı sayı haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilib. I ay 48 nәfәr, II ay 56 nәfәr, III ay üzrә isә 74
nәfәr. Rüb üzrә işçilәrin orta siyahl sayını müәyyәnlәçdir

•

63 nәfәr
59 nәfәr
57 nәfәr
56 nәfәr
61 nәfәr

465 Müәssisә üzrә faktiki işlәnmiş adamgünlәrin hәcminin 15 680, bütün günü boşdayanmaların isә 1220 adamgün olduğunu bilәrәk işә çıxılan adam
günlәrin sayını tapın.

•

14 460
13
15 444
12
16 900

466 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında iş vaxtının tәqvim fondunun hәcmini müәyyәnlәşdirin ( adamgünlәrlә). 1. maksimum iş vaxtı fondunun hәcmi
12 640 adamgün 2. bayram günlәri 640 adamgün 3. istirahәt günlәri 980 adamgün 4. növbәti mәzuniyyәt 420 adamgün

•

12 560
14 680
10 600
13 840
12 640

467 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında maksimum iş vaxtı fondunu(adamgünlәrlә) müәyyәnlәşdirin. 1. iş vaxtının tәqvim fondunun hәcmi 14 440
adamgün 2. bayram günlәri 840 adamgün 3. istirahәt günlәri 1240 adamgün 4. növbәti mәzuniyyәt 680 adamgün

•

13 360
17 200
11 680
10 888
10 880

468 İş dövründәn istifadә әmsalı belә hesablanır

•

(Günlә iş dövrünün orta faktiki müddәti)/(Dövrdәki iş günlәrinin sayı)
(Ayla iş dövrünün orta faktiki müddәti)/(Dövrdәki tәqvim günlәrinin sayı)
(Saatla iş dövrünün orta faktiki müddәti)/(Dövrdәki iş günlәrinin sayı)
Günlә iş dövrünün orta faktiki müddәti)/(Dövrdәki tәqvim günlәrinin sayı)
(Illә iş dövrünün orta faktiki müddәti)/(Dövrdәki iş saatlarının sayı)

469 Maksimal mümkün vaxt fondundan istifadә әmsalları belә hesablanır:

•

((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Tәqvim vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))×( Maksimal mümkün vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Maksimal mümkün vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))+ (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))/ (Maksimal mümkün vaxt fondu)

470 Tabel vaxt fondundan istifadә әmsalı belә hesablanır

•

(Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt+100)/ (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Tabel vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))/ (Tabel vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))×( Tabel vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Vaxt fondu)

471 Tәqvim vaxt fondundan istifadә әmsalı belә hesablanır:

•

((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))×( Tәqvim vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))/ (Tәqvim vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Tәqvim vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))+ (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Vaxt fondu)

472 Vaxt fondundan istifadә әmsalları belә hesablanır:

•

(Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt+100)/ (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))/ (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100))+ (Vaxt fondu)
((Adamgünlә faktiki işlәnmiş vaxt)×100)) (Vaxt fondu

473 Maksimummümkün iş vaxtında iş vaxtı itkilәrinin xüsusi çәkisi necә hesablanır?

•

Tәhsillә әlaqәdar mәzuniyyәt günlәri vә analıq mәzuniyyәti günlәrinin cәmi maksimummüm¬kün iş vaxtı fonduna bölünür
üzürsüz olaraq işә çıxılmayan adamgünlәrin miqdarı maksimummüm¬kün iş vaxtı fonduna bölünür
üzürsüz olaraq işә çıxılmayan vә bütün günü boşdayanılan adamgünlәrinin cәmi maksimummüm¬kün iş vaxtı fonduna bölünür
Bütün günü boşdayanılan adamgünlәrin miqdarı maksimummüm¬kün iş vaxtı fonduna bölünür
Faktiki işlәnmiş adamgünlәrin miqdarı maksimummüm¬kün iş vaxtı fonduna bölünür

474 Verilmiş aşağidakı mәlumat әsasında iş vaxtının tәqvim fondunu hesablamalı: İşә çıxılan adamgünlәr  25250, işә çıxılmayan adam günlәr 1550,
istirahәt günlәri 2550, növbәti mәzuniyyyәt günlәri – 1460.

•

5560
23700
27800
26800
26710

475 Verilmiş aşağidakı mәlumat әsasında maksimalmümkün iş vaxtı fondunu hesablamalı: İş vaxtının tәqvim fondu  15258 adamgün, bayram günlәri
550 adamgün , istirahәt günlәri 2650 adamgün vә növbәti mәzuniyyyәt günlәri 1560 adamgün.

•

10498
14708
15808
13698
12608

476 İş vaxtının tәqvim fondu necә hesablanır?

•

işә çıxılan vә çıxılmayan adamgünlәrin hasili kimi
işә çıxılan vә çıxılmayan adamgünlәrin fәrqi kimi
Bayram vә istirahәt günlәrinin fәrqi kimi
işә çıxılan vә çıxılmayan adamgünlәrin cәmi kimi
Bayram vә istirahәt günlәrinin cәmi kimi

477 Maksimalmümkün iş vaxtı fondunu necә hesablamaq olar?

•

İş vaxtının tәqvim fondundan bayram günlәrini çıxmaqla
İş vaxtının tәqvim fondundan istirahәt vә növbәti mәzuniyyyәt
İş vaxtının tәqvim fondundan bayram vә növbәti mәzuniyyyәt günlәrini çıxmaqla
İş vaxtının tәqvim fondundan bayram, istirahәt vә növbәti mәzuniyyyәt günlәrini çıxmaqla
İş vaxtının tәqvim fondundan bayram vә istirahәt günlәrini çıxmaqla

478 Müәssisә üzrә faktiki işlәnmiş adamgünlәrin hәcminin 15 680, bütün günü boşdayanmaların isә 1220 adamgün olduğunu bilәrәk, işә çıxılan adam
günlәrin sayında boşdayanmaların xüsusi çәkisini tapın.

•

1,5
0,072
0,92
12,85
0,08

479 2013cü ilin II rübündә müәssisәnin tәqvim vaxt fondunun hәcminin 14105 adamgün olduğunu bilәrәk, işçilәrin sayını tapın(nәfәrlә).

•

40
39
141
155
157

480 Zәrgәrlik müәssisәsindә 5 nәfәr ilәyir.Son 3 il üçün müәssisә üzrә tәqvim vaxt fondunu hesablayın.

•

2190 adamgün
1095 gün
1825 adamgün
5475 adamgün
219 gün

481 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun hәcmi 20% artarsa, heyyәtin orta siyahı sayı isә 5% azalarsa, bir
işlәyәnin orta әmәk haqqının necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

26,3% azalar;
dәyişilmәz qalar;
25% artar;
15% azalar;
26,3% artar;

482 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun hәcmi 20%, bir işlәyәnin orta әmәk haqqının isә 26,3 % artarsa,
heyyәtin orta siyahı sayının necә dәyişildiyini müәyyәn edin

•

5 % azalar;
26,3% artar;
15% azalar;
dәyişilmәz qalar;
25% artar;

483 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun hәcmi 20% azalarsa, heyyәtin orta siyahı sayı isә 5% artarsa, bir
işlәyәnin orta әmәk haqqının necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

23,8 % azalar;
dәyişilmәz qalar;
25% artar;
15% azalar;
26,3% artar

484 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal heyyәtinin orta siyahı sayı 5% artarsa, bir işlәyәnin orta әmәk haqqı isә 23,8 % azalarsa,
müәssisәnin sәnaye istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun hәcmi necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

15% azalar;
dәyişilmәz qalar;
20% azalar;

5 % azalar;
26,3% artar;

485 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal işçi heyyәtinin orta aylıq әmәk haqqı 10% artıb, işçilәrin sayı dәyişilmәzsә, әmәk haqqı fondunun
necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

90% artar;
Dәyişilmәz;
90% tәşkil edәr;
10% artar;
10% azalar;

486 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal işçi heyyәtinin orta aylıq әmәk haqqı 10% azalar, işçilәrin sayı dәyişilmәzsә, әmәk haqqı
fondunun necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

Dәyişilmәz;
90% artar;
10% azalar;
10% artar;
90% tәşkil edәr;

487 Dövr әrzindә işlәnilmiş adamgünlәrin 2354, işçilәrin sayının 107, iş günün uzunluğunun isә 8 saat oldugunu bilәrәk bir işçinin sәrf etdiyi adam
saatların hәcmini tapın.

•

178
2469
18832
176
2800

488 Faktiki işlәnmiş adamgünlәrin sayının 850, tәqvim faxt fondunun hәcminin isә 1400 olduğnu bilәrәk tәqvim iş vaxtı fondundan istifadә әmsalını
hesablayın

•

0, 65
0,7
0, 75
0, 61
1, 65

489 Hesabat dövründә işdә olan adamgünlәrin sayı 1100, işdә olmayan adamgünlәri sayı 200, işdә olub, lakin işlәnmәmiş adamgünlәrin sayının 120
olduğunu bilәrәrk tәqvim iş vaxtını tapın.

•

1300
1180
780
1020
1420

490 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal işçi heyyәtinin orta sayı 10% azalar, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı dәyişilmәzsә, әmәk haqqı
fondunun necә dәyişildiyini müәyyәn edin

•

Dәyişilmәz;
90% artar;
10% azalar;
10% artar;
90% tәşkil edәr;

491 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun hәcmi 20%, bir işlәyәnin orta әmәk haqqının isә 23,8 % azalarsa,
heyyәtin orta siyahı sayının necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

dәyişilmәz qalar;
26,3% artar
15% azalar
5 % artar;
25% artar;

492 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında işçilәrin orta siyahı sayını müәyyәn edin: Noyabr ayı әrzindә müәssisәnin işçilәrinin siyahı sayı tәşkil etmişdir(
adam): Noyabırın 1dәn 5ә qәdәr..........................................150 Noyabırın 8dәn 12ә qәdәr ..................................... 155 Noyabırın 15dәn 19 a
qәdәr.................................... 154 Noyabırın 22dәn 26a qәdәr .....................................160 29, 30 Noyabır ............................................................160
Noyabır ayında istirahәt vә bazar günlәri: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

•

225
155
160
154
96

493 Tәqvim vaxt fondu ilә tabel vaxt fondu arasında fәrq nәdәn ibarәtdir:

•

Işә çıxılmayan bütün adamgünlәrin sayı;
Istirahәt vә bayram günlәrinә düşәn adam günlәrin sayı;
Istirahәt, bayram vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;
Istirahәt vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;

Istirahәt, bayram, matәm vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı

494 Maksimal mümkün vaxt fondu göstәricisinin üzәrinә bunlardan hansı әlavә olunmalıdır ki, tәqvim vaxt fondu alınsın:

•

İşә çıxılmayan bayram vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;
Istirahәt, bayram vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;
Istirahәt vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;
Istirahәt, bayram, matәm vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;
Matәm vә mәzuniyyәt günlәrinә düşәn adamgünlәrin sayı;

495 әğәr tabel fondunun hәcmi 1100 adam –gün vә maksimal mümkün vaxt fondunun hәcmi 1500 adamgün olarsa növbәti mәzuniyyәtlә әlaqәdar işә
çıxılmayan günlәrin sayını müәyyәn edin

•

2600;
400;
21;
26;
600;

496 әğәr tabel fondunun hәcmi 1100 adam –gün vә maksimal mümkün vaxt fondunun hәcmi 1500 adamgün olarsa hansı göstәricini müәyyәn etmәk
mümkündür:

•

Növbәti mәzuniyyәt vә xәstәlәnmә ilә әlaqәdar günlәrin sayını;
Istrahәt günlәrinin sayını;
Boşdayanma hallarının sayını;
Istirahәt vә mәzuniyyәt günlәrinin sayını;
Növbәti mәzuniyyәtlә әlaqәdar işә çıxılmayan günlәrin sayını;

497 Tabel vaxt fondundan hansı göstәricini çıxsaq maksimal mümkün vaxt fondunu müәyyәt etmişik olarıq:

•

Matәm günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını;
Istirahәt vә növbәti mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamsaatların sayını;
Növbәti mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını;
Bayram vә növbәti mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılan adamgünlәrin sayını;
Istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamsaatların sayını;

498 Tәqvim vaxt fondundan hansı göstәricini çıxsaq maksimal mümkün vaxt fondunu müәyyәt etmişik olarıq:

•

Bayram, istirahәt vә növbәti mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılan adamgünlәrin sayını;
Bayram, istirahәt vә növbәti mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını;
Matәm vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını
Bayram, istirahәt vә növbәti mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamsaatların sayını;
Bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamsaatların sayını;

499 Tәqvim vaxt fondundan hansı göstәricini çıxsaq tabel vaxt fondunu müәyyәt etmişik olarıq:

•

Bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılan adamgünlәrin sayını
Bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamsaatların sayını;
Bayram vә mәzuniyyәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını;
Matәm vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını;
Bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar işә çıxılmayan adamgünlәrin sayını;

500 Iş gününün orta faktiki uzunluğu belә müәyyәn edilir:

•

(işlәnmiş adamsaatlar)(işlәnmiş adamgünlәr)
(işlәnmiş adamsaatlar)/(işlәnmiş adamgünlәr)
(işlәnmiş adamgünlәr )/(işlәnmiş adamsaatlar)
(işlәnmiş adamsaatlar)×(işlәnmiş adamgünlәr)
(işlәnmiş adamsaatlar)+(işlәnmiş adamgünlәr)

501 İş günündәn istifadә әmsalı belә hesablanır:

•

(iş gününün orta saatlıq uzunluğu)/( iş gününün müәyyәn edilmiş orta uzunluğu)
(iş gününün orta faktiki uzunluğu)/( iş gününün müәyyәn edilmiş orta uzunluğu)
(iş gününün orta tәqvim uzunluğu)/( iş gününün müәyyәn edilmiş orta uzunluğu)
iş saatının orta faktiki uzunluğu)/( iş gününün müәyyәn edilmiş orta uzunluğu)
(iş gününün orta faktiki uzunluğu)/( iş gününün müәyyәn edilmәmiş orta uzunluğu)

502 Gün hesabı ilә iş dövrünün orta faktiki müddәti belә hesablanır:

•

(Faktiki işlәnmiş adamillәrin sayı)/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
(Faktiki işlәnmiş adamgünlәrin sayı)/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
(Faktiki işlәnmiş adamsaatların sayı)/(İşçilәrin orta siyahı sayı)
(Faktiki işlәnmiş adamgünlәrin sayı)/(İşçilәrin orta illik sayı)
(Faktiki işlәnmәmiş adamgünlәrin sayı)/(İşçilәrin orta siyahı sayı)

503 M firması üzrә iş vaxtının tәqvim fondunun hәcminin 18 480 adam gün, işә çıxılan adamgünlәrin hәcminin isә bunun 84% nә bәrabәr oldugu
mәlimdur. İşә çıxılmayan adamgünlәrin tәqvim fondunun hәcmindәki xüsusi çәkisini müәyyәn edin.

•

84%
0,16
0,84
1,85

2, 95

504 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında tabel iş vaxtı fondunu(adamgünlәrlә) müәyyәnlәşdirin. 1. iş vaxtının tәqvim fondunun hәcmi 14 440 adamgün
2. bayram günlәri 840 adamgün 3. istirahәt günlәri 1240 adamgün

•

16 520
14 040
10 222
11 680
12 360

505 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında maksimum iş vaxtı fondunun hәcmindә bayram günlәrinin xüsusi çәkisini müәyyәnlәşdirin. 1. iş vaxtının tәqvim
fondunun hәcmi 14 440 adamgün 2. bayram günlәri 840 adamgün 3. istirahәt günlәri 1240 adamgün 4. növbәti mәzuniyyәt 680 adamgün

•

58
7,19
7,72
4,89
5,8

506 M firması üzrә iş vaxtının tәqvim fondunun hәcminin 18 480 adam gün, işә çıxılan adamgünlәrin hәcminin isә bunun 84% nә bәrabәr oldugu
mәlimdur. İşә çıxılmayan adamgünlәrin hәcmini müәyyәn edin.

•

1552,3
2 957
15 523
18 480
0

507 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında sayının maksimalmümkün iş vaxtı fondundan istifadә әmsalını hesablayın(faizlә) . 1. Faktiki işlәnmiş adam
günlәrin hәcmi 4 000 adamgün 2. bütün günü boşdayanmalar 380 adamgün 4. icazәsiz işә çıxılmayan günlәr(proqul) 520 adamgün

•

125
122,5
85
81,6
22,5

508 Real әmәk haqqının kәmiyyәti 10% vә istehlak qiymәtlәri indeksi 5% artmışdırsa, nominal әmәk haqqı necә dәyişilmışdir:

•

45% azalmışdır;
10% azalmışdır
35% dәyişilmışdir;
15,5% artmışdır;
5% dәyişilmışdir;

509 Nominal әmәk haqqının kәmiyyәti 20% vә manatın alıcılıq qabiliyyәti 5% artmışdırsa, real әmәk haqqı necә dәyişilmışdir:

•

45% azalmışdır;
10% azalmışdır
26% artmışdır
35% dәyişilmışdir;
5% dәyişilmışdir;

510 Nominal әmәk haqqının kәmiyyәti 20% artmış vә manatın alıcılıq qabiliyyәti 25% aşağı enmişdirsә, real әmәk haqqı necә dәyişilmışdir:

•

5% dәyişilmışdir
10% artmışdır;
10% azalmışdır;
35% dәyişilmışdir;
45% azalmışdır;

511 Orta aylıq әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinin kәmiyyәtinin iş ayının orta faktiki uznluğuna nisbәtindәn hansı göstәrici alınır:

•

Orta hәftәlik әmәk mәhsuldarlığı;
Orta günlük әmәk mәhsuldarlığı;
Orta aylıq әmәk mәhsuldarlığı
Orta illik әmәk mәhsuldarlığı;
Orta saatlıq әmәk mәhsuldarlığı;

512 әmәk mәhsuldarlığının orta günlük sәviyyәsi orta saatlıq sәviyyәsindәn nә ilә fәrqlәnir:

•

Bir işlәyәnә düşәn mәhsulun midarı ilә;
Iş gününun orta faktiki uzunluğu ilә;
Işçilәrin sayi ilә;
Bir işçiyә düşәn mәhsulun midarı ilә;
Iş saatlarının azlığı ilә;

513 Bu göstәricilәrdәn hansının kәmiyyәti daha kiçikdir:
İşә cıxılan vaxt fondu;
Tәqvim vaxt fondu;
Tabel vaxt fondu;

•

•

Faktiki işlәnmiş vaxt fondu;
Maksimal mümkün vaxt fondu;

514 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn işçilәrin orta siyahı sayına düşәn boşdayanmanın miqdarını müәyyәn edin müәyyәn edin: İşçilәr
tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adamgün.; boşdayanmalar – 50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün: O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri
ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; növbәti mәzuniyyәtlә әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.

•

0,6 gün
10 gün;
0,55 gün;
0,125 gün;
22 gün;

515 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn işçilәrin orta siyahı sayına düşәn boşdayanmanın miqdarını müәyyәn edin müәyyәn edin: İşçilәr
tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adamgün.; boşdayanmalar – 50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün: O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri
ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; növbәti mәzuniyyәtlә әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.

•

0,55 gün;
0,6 gün;
10 gün;
0,125 gün;

516 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn işçilәrin orta siyahı sayına düşәn işlәnmәmiş vaxtın miqdarını müәyyәn edin müәyyәn edin: İşçilәr
tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adamgün.; boşdayanmalar – 50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün: O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri
ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; növbәti mәzuniyyәtlә әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.

•

20 gün
10 gün;
24 gün;
22gün;
30 gün;

517 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn işçilәrin orta siyahı sayını müәyyәn edin müәyyәn edin: İşçilәr tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adam
gün.; boşdayanmalar – 50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün: O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; 
növbәti mәzuniyyәtlә әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.

•

320;
389;
400 nәfәr;
545;
160;

518 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn maksimal mümkün vaxt fondunu müәyyәn edin: İşçilәr tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adamgün.;
boşdayanmalar – 50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün: O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; növbәti
mәzuniyyәtlә әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.

•

3200 adam –gün
12000 adam –gün.;
8800 adam –gün;
8560 adam –gün;
3950 adam –gün

519 Bu göstәricilәrdәn hansının kәmiyyәti daha böyükdür

•

Faktiki işlәnmiş vaxt fondu;
Tәqvim vaxt fondu;
Tabel vaxt fondu;
İşә cıxılan vaxt fondu;
Maksimal mümkün vaxt fondu;

520 Hesabat mәlumatlarına әsasәn işçilәrin orta siyahı sayı 5% artmış orta aylıq әmәk haqqiı isә 20% yüksәlmişdir.Müqayisәdә әmәk haqqı fondu necә
dәyişilmışdir:

•

26% azalmışdır;
26% artmışdır;
25% artmışdır
126% azalmışdır
126% artmışdır;

521 әgәr hesabat dövründә müәssisәnin sәnaye istehsal işçi heyyәtinin orta sayı 10% artar, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı dәyişilmәzsә, әmәk haqqı
fondunun necә dәyişildiyini müәyyәn edin

•

90% artar
10% azalar
Dәyişilmәz;
10% artar;
90% tәşkil edәr;

522 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn tabel vaxt fondunu müәyyәn edin: İşçilәr tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adamgün.; boşdayanmalar –
50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün: O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; növbәti mәzuniyyәtlә
әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.
3200 adam –gün

•

12000 adam –gün.;
8800 adam –gün;
8560 adam –gün;
3950 adam –gün;

523 İyun ayı üzrә aşağıdakı mәlumatlara әsasәn tәqvim vaxt fondunu müәyyәn edin: İşçilәr tәrәfindәn işlәnmişdir– 8000 adamgün.; boşdayanmalar
– 50 adamgün; işә çıxılmayan – 3950 adamgün; O cümlәdәn:  bayram vә istirahәt günlәri ilә әlaqәdar —3200 adam –gün; növbәti mәzuniyyәtlә
әlaqәdar — 240 adam –gün. iyunda iş günlәrinin sayı – 22.

•

3200 adam –gün;
3950 adam –gün;
12000 adam –gün
8800 adam –gün;
8560 adam –gün;

524 Müәssisә üzrә yanvar ayında faktiki işlәnmiş adamsaatların sayının 2838, iş gunlәrin sayının 22 ,işçilәrin sayının 15 nәfәr olduğunu bilәrәk iş
gününün orta uzunlugunu tapın(saatla).

•

19,35
1935
4162
8,6
86

525 Firma üzrә hesabat dövrü üzrә faktiki işlәnmiş adamgünlәrin hәcminin 25 000 adamgün, tabel iş vaxtı fondunun hәcminin isә 27 200 adamgün
olduğu müәyyәn edilib. Tabel iş vaxtından istifadә әmsalını tapın.

•

8,88
0,91
1,09
8,8
8,08

526 Hesabat ilinin oktyabr ayında firma üzrә faktiki işlәnmiş adamsaatların miqdarının 156000, mәhsul istehsalının hәcminin isә 5,4 mln manat olduğnu
bilәrәk, mәhsulun isthsalının orta saatlıq hasilatını tapın(manatla).

•

1,57
34,6
0,29
8,2
3,46

527 Hesabat ilinin oktyabr ayında firma üzrә faktiki işlәnmiş adamsaatların miqdarının 156000, mәhsul istehsalının hәcminin isә 5,4 mln manat olduğnu
bilәrәk, mәhsulun isthsalının hәr manatının әmәk tutumunu tapın(adamsaatla).

•

3,46
34,6
1,57
8,2
0,29

528 2013cü ilin sentyabr ayında A firması tәrәfindәn istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin manatla ifadәsi 12 mln olmuşdur. Bu dövr üçün faktiki işçilәrin
sayının 220 nәfәr olduğnu bilәrәk ,bir işçi üçün orta aylıq әmәk mәhsuldarlığını hesablayın(manatla).

•

545,4
54 545
181,8
2 640
12 220

529 2013cü ilin sentyabr ayında firma tәrәfindәn istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin manatla ifadәsi 18 mln olmuşdur. Bu dövr üçün faktiki işlәnmiş
adamsaatların miqdarının 52 800 olduğnu bilәrәk orta saatlıq әmәk mәhsuldarlığını hesablayın(manatla).

•

600000
950400
2933
340000
340

530 Vаxт vahidi әrzindә istehsal olunan mәhsulun miqdarı statistikada necә adlanır?

•

Әmәk tutumu;
Vaxt indeksi;
Әmәk mәhsuldarlığı;
Mәhsulun hәcm indeksi;
Quruluş dәyişikliyi indeksi.

531 Mәhsul vahidinin istehsalına әmәk mәsrәflәrini әks etdirәn göstәrici statistikada necә adlanır?

•

Әmәk mәhsuldarlığının әmәk haqqı ilә әlaqәsi;
Mәhsulun vaxt indeksi;
Mәhsulun mütlәq dәyişmәsi.
Mәhsulun әmәk tutumu;

Әmәk mәhsuldarlığının artması

532 İşlәnmiş adamsaatların miqdarını hәqiqi işlәnmış adamgünlәrin sayına böldükdә hansı göstәrici alınır?

•

iş gününün orta uzunluğu
Mәhsulun vaxt indeksi
İş gününün artımı
Әmәk mәhsuldarlığı sәviyyәsi
Mәhsulun әmәk tutumu

533 Statistikada әmәk mәhsuldarlığının ümumi sәviyyәsinә müxtәlif amillәrin tәsirini öyrәnmәk üçün hansı indekslәrdәn istifadә olunur?

•

Bunların heç birindәn;
Әmәk mәhsuldarlığının dәyişәn tәrkibli indeksindәn
Әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksindәn;
Quruluşun dәyişilmәsi indeksindәn
Bunların hamısından

534 Sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin quruluş dәyişilmәsi әmәk mәhsuldarlığı indeksinә hasilindәn alınan indeks necә adlanır?

•

Sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi;
Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi
Quruluş dәyişilmәsi indeksi;
Fәrdi indeks.
Әmәk haqqı fondu indeksi;

535 әmәk mәhsuldarlığının düz göstәricisi hansıdır?

•

Mәhsul vahidinә sәrf olunmuş vaxtın miqdarı;
Quruluş dәyişikliyini xarakterizә edәn göstәrici;
Vaxt vahidi әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı;
Fәrdi әmәk tutumu indeksi;
Quruluş indeksi.

536 әmәk mәhsuldarlığının tәrs göstәricisi hansıdır?

•

Quruluş dәyişikliyi indeksi.
Quruluş dәyişikliyini xarakterizә edәn indeks;
Vaxt vahidi әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı
Әmәk mәhsuldarlığı indeksi
Mәhsul vahidinә sәrf olunmuş vaxtın miqdarı

537 İşlәnmiş vaxtla әmәk mәhsuldarlığının hasılı nәyi anladır?

•

Orta hasilatı
Orta әmәk mәhsuldarlığını
Әmәk tutumunu
Mәhsul istehsalının hәcmini
Orta әmәk haqqını

538 Mәhsul istehsalının hәcmini әmәk mәhsuldarlığına böldükdә alınan göstәrici nәyi anladır?

•

Orta әmәk mәhsuldarlığını
Orta әmәk haqqını
Quruluş dәyişikliyini
Әmәk tutumunu
İşlәnmiş vaxtı

539 İşlәnmış vаxтı mәhsul istehsalının hәcminә böldükdә alınan göstәrici nәyi anladır?

•

Quruluş dәyişikliyi indeksini.
Orta әmәk mәhsuldarlığını
Vaxt indeksini;
Vaxt vahidi әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun miqdarını
Әmәk tutumunu;

540 әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi necә müәyyәn edilir?

•

Quruluş dәyişikliyi indeksini hesablamaqla.
Әmәk mәhsuldarlığının әmәk haqqına hasili kimi;
Vaxt indeksi vasitәsilә
Mәhsulun hәcminin sәrf edilmiş әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
Әmәk tutumunun әmәk haqqına hasili kimi;

541 Mәhsulun әmәk tutumunun azalması nәyi anladır?

•

Әmәk mәhsuldarlığının әmәk haqqı ilә әlaqәsini
Әmәk mәhsuldarlığının azalmasını;
Әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәdiyini.
Mәhsulun mütlәq artımını
Әmәk mәhsuldarlığının artmasını;

542 Orta saatlıq әmәk mәhsuldarlığı sәviyyәsinin iş gününün uzunluğuna hasili nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığının hansı göstәricisi alınır?

•

•

Orta günlük әmәk mәhsuldarlığı
Әmәk tutumu
Fәrdi indeks
Ümumi indeks
Orta saatlıq әmәk mәhsuldarlığı

543 әmәk mәhsuldarlığının ümumi sәviyyәsinә quruluş dәyişikliyinin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün hansı indeksi hesablamaq lazımdır?

•

Quruluş dәyişilmәsi indeksini
Quruluşun azalması indeksini
Quruluş dәyişilmәsi әmsalını
Әmәk haqqı indeksini
Dәyişәn tәrkibli indeksi

544 . әmәk mәhsuldarlığının ümumi sәviyyәsinә iki amilin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün hansı indeksi hesablamaq lazımdır?

•

Әmәk mәhsuldarlığının azalma indeksini
Sabit tәrkibli indeksi
Quruluşun azalması indeksini
Quruluş dәyişilmәsi indeksini
Dәyişәn tәrkibli indeksi

545 Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksini sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinә böldükdә alınan indeks necә adlanır?

•

Әmәk mәhsuldarlığının artım indeksi
Әmәk mәhsuldarlığının azalması indeksi
Quruluş dәyişilmәsi indeksi;
Әmәk haqqı fondu indeksi;
Fәrdi indeks;

546 Mәhsul vahidi istehsalı üçün sәrf edilәn әmәk mәsrәfini әmәk mәhsuldarlığının hansı göstәricisi ifadә edir

•

Әmәk mәhsuldarlığının әmәk tutumluluğu göstәricisi
Әmәk mәhsuldarlığının inteqral göstәricisi
Әmәk mәhsuldarlığının faktor göstәricisi
Әmәk mәhsuldarlığının әmәk haqqı göstәricisi
Әmәk mәhsuldarlığının istehsal göstәricisi

547 Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksini quruluş dәyişilmәsi әmәk mәhsuldarlığı indeksinә böldükdә alınan indeks necә adlanır?

•

Әmәk mәhsuldarlığının azalması indeksi;
Әmәk tutumu indeksi;
Sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi;
Әmәk haqqı fondu indeksi
Әmәk bazarı indeksi;

548 Müәssisә üzrә 2015ci ilin II rübü üçün quruluşun dәyişilmәsi indeksininin 1,24, sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin isә 1,18 olduğunu
bilәrәk , dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın.

•

0,06
0,95
1,46
1,05
2,42

549 Mәhsul vahidi üzrә әmәk mәhsuldarlığın 20% artdığını bilәrәk,әmәk tutumu indeksini müәyyәn edin.

•

0,17
0,2
0,8
1,2
0,83

550 Müәssisә üzrә 2015ci ilin I rübü üçün dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin 1,39, sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin isә 1,28
olduğunu bilәrәk ,quruluşun dәyişilmәsi indeksini hesablayın.

•

0,694
1,086
2,670
0,110
1,78

551 2013cü ilin I rübündә mәhsul vahidinin әmәk tutumunun 12 adamsaat, II rübdә isә bundan 25% az olduğunu bilәrәk әmәk tutumunun fәrdi ideksini
tapın.

•

1,33
0,9
1,5
0,3
0,75

552 2013cü ildә I rübündә müәssisәdә ayaqqabı istehsalı üzrә әmәk mәhsuldarlığlnın 480 cüt, 2014cü ilin eyni dövrü ücün isә 540 cüt olduğu mәlum
olmuşdur. Bu mәhsul üzrә әmәk mәhsuldarlığının fәrdi indeksini müәyyәnlәşdirin.

•

0,11
1,125
1,89
0,89
2,11

553 İllik istehsalın hәcminin 68400 әdәd, iş gününün uzunluğunun 8 saat olduğunu bilәrәk orta saatlıq әmәk mәhsuldarlığını tapın.

•

2599
5700
8550
1520
2280

554 Orta aylıq әmәk mәhsuldarlığının 120 әdәd, işçilәrin orta siyahı sayının 85 nәfәr oldugunu bilәrәk istehsal edilmiş mәhsulun hәcmini hesablayın.

•

0, 71
35
205
1, 41
10200

555 İstehsal edilmiş mәhsulun hәcminin 5600 ton, iş vaxtı mәsrәfinin isә 1800 adamgün oldugunu bilәrәk әmәk tutumu göstәricisini hesablayın.

•

634
0,32
0, 68
3.11
0,99

556 2011ci ildә A fermer tәsәrrüfatında kartof istehsalı üzrә әmәk mәhsuldarlığının 450 ton¸2012ci ildә isә 500 ton olduğunu bilәrәk bu mәhsul üzrә
әmәk mәhsuldarlığının fәrdi indeksini hesablayın:

•

83,3
1,21
0,83
0,9
1,11

557 İş gününün uzunluğu 8 saat, әmәk mәhsuldarlığının orta saatlıq sәviyyәsi 15 әdәd tәşkil etmişdir. әmәk mәhsuldarlığının orta günlük sәviyyәsini
hesablayın

•

115
142
7,8
1,87
120

558 Mәhsul vahidinin әmәk tutumu indeksi 0,86 olduğu halda әmәk mәhsuldarlığı neçә faiz artar?

•

14%
16%
9,8%
8,2%
7,8%

559 Şirkәtin fәaliyyәti haqqında aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. İşçilәrin sayı ( nәfәr)  500 2. İstehsal olunmuş mәhsul ( әdәd ) – 655000 3.
İşlәnmiş adamgünlır  8000 4. İşlәnmiş adamsaatlar  60000 Şirkәtin iş gününün müddәtini ( uzunluğunu ) hesablayın:

•

6,8
7,5
9,1
8,2
7,8

560 Şirkәtin fәaliyyәti haqqında aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. İşçilәrin sayı ( nәfәr)  500 2. İstehsal olunmuş mәhsul ( әdәd ) – 655000 3.
İşlәnmiş adamgünlır  8000 4. İşlәnmiş adamsaatlar  60000 Şirkәtin orta günlük әmәk mәhsuldarlığını hesablayın

•

58
0,01
91
82
9

561 Şirkәtin fәaliyyәti haqqında aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. İşçilәrin sayı ( nәfәr)  500 2. İstehsal olunmuş mәhsul ( әdәd ) – 655000 3.
İşlәnmiş adamgünlır  8000 4. İşlәnmiş adamsaatlar  60000 Şirkәtin orta saatlıq әmәk mәhsuldarlığını hesablayın:

•

18
8
21
11
0,09

562 Şirkәtin fәaliyyәti haqqında aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. İşçilәrin sayı ( nәfәr)  500 2. İstehsal olunmuş mәhsul ( әdәd ) – 655000 3.
İşlәnmiş adamgünlır  8000 4. İşlәnmiş adamsaatlar  60000 Şirkәtin istehsal heyәtinin hәr nәfәri hesabilә әmәk mәhsuldarlığını hesablayın:

•

1310
1345
2150
850
915

563 әмәk мәhsuldаrlığının dәyişәn tәrkibli indеksi

•

564 әмәk мәhsuldаrlığının әмәk indеksi

•

565 İstehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin 1,25 mln. man., işçilәrin sayının 250 nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini müәyyәn edin.

•

1250
4800
5000
5450
450

566 Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin 1.5¸ sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin isә 1.25 olduğunu bilәrәk quruluşun dәyişilmәsi
indeksini hesab¬layın:

•

1,75
1,6
1,87
1,2
0,83

567 әmәk mәhsuldarlığı indeksi 1,15 olduğu halda mәhsul vahidinin әmәk tutumu indeksi neçәyә bәrabәr olar?

•

0,78ә
0,92yә
1,1ә
0,87yә
0,99a

568 Noyabrda mәhsul vahidinin әmәk tutumunun 6 adamsaat, dekabrda isә 5 adamsaat olduğunu bilәrәk әmәk tutumunun fәrdi indeksini hesablayın

•

1,1
1,2
0,83
0,87
0,99

569 Tәcrübәdә әмәk мәhsuldаrlığının dәyәr indеksinin düsturundаn dаhа чоx istiфаdә оlunur. Bu hansıdır?

•
570 2011ci ilә nisbәtәn 2012ci ildә ümumi mәhsul istehsalının 35%¸ işlәnmiş vaxt fondunun 20% artdığını bilәrәk әmәk mәhsuldarlığı indeksini
hesablayın:

•

12.5%;
45%
62%;
15%;
112.5%

571 Verilәnlәrdәn hansı sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin düsturudur?

•

572 Mәhsul vahidinin әmәk tutumu indeksinin 0.8 olduğunu bilәrәk әmәk mәhsuldarığının neçә faiz artdığını hesablayın:

•

92%
125%
20%
25%;
108%

573 I rübdә mәhsul vahidinin әmәk tutumunun 5 adam saat¸II rübdә isә 4 adam saat tәşkil etdiyini bilәrәk әmәk tutumunun fәrdi indeksini hesablayın:

•

1
25
1,25
0,8
20

574 2011ci ildә ayaqqabı istehsalı üzrә әmәk mәhsuldarlığının 250 cüt¸ 2012ci ildә isә 300 cüt olduğunu bilәrәk bu mәhsul üzrә әmәk mәhsuldarlığının
fәrdi indeksini hesablayın:

•

83,3
12
0,833
1,2
16,7

575 әgәr ötәn dövrlә müqayisәdә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi 12% artarsa, islәnmiş vaxtın miqdarı isә 2% azalarsa әmәk mәhsuldarlığı¬nın sәviyyәsi
necә dәyişilәr?

•

10 qat dәyişilәr
1,4 dәfә artar;
14% azalar;
14% artar;
2 dәfә azalar;

576 әgәr ötәn dövrlә müqayisәdә әmәk mәhsuldarlığı¬nın sәviyyәsi 12,2 artarsa, islәnmiş vaxtın miqdarı isә 2% azalarsa istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi
necә dәyişilәr?

•

10 qat dәyişilәr
12 dәfә artar;
10% azalar;
10% artar;
2 dәfә azalar

577 әgәr ötәn dövrlә müqayisәdә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi 10%, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi 12,2 artarsa, islәnmiş vaxtın miqdarı necә
dәyişilәr?

•

10 qat dәyişilәr;
25 dәfә artar;
2% artar;
2% azalar;

•
2 dәfә azalar;

578 N firması üzrә mәhsul vahidinin әmәk tutumu indeksinin 0,75 olduğunu bilәrәk әmәk mәhsuldarlığının neçә dәyişdiyini tapın.

•

33% artmışdır
25% artmışdır
15% artmışdır
33% azalmışdır
25% azalmışdır

579 İstimai әmәyin mәhsuldarlığının әsas göstәricisi hansıdır?

•

Әmәk mәhsuldarlığı indeksi
Orta saatlıq hasilat
Orta günlük hasilat
canlı әmәyin mәsrәflәrinin sәmәrәliliyi
Bir işçiyә düşәn hasilat

580 Canlı әmәyin mәsrәflәrinin sәmәrәliliyi necә hesablanır?

•

İşә qәbul olunanların sayını işçilәrin orta siyahı sayına bölmәklә
İstehsal olunmuş mәhsulun dәyәrini işçilәrin sayına bölmәklә
İşlәnilmiş adamgünlәrin sayını işçilәrin sayına bölmәklә
ÜDM –u iqtisadi fәal әhalinin orta illik sayına bölmәklә
Mәhsul vahidinin istehsalına sәr f olunmuş vaxtı hesablamaqla

581 Dövr әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin 48 min әdәd, işçilәrin orta sayının isә 78 olduğu mәlumdur. Orta aylıq әmәk mәhsuldarlığını tapın.

•

61, 54
124
1600
615,4
1,6

582 Mәhsul hәcminin 444 min manat, әmәk tutumu göstәricisinin isә 0, 0178 olugunu bilәrәk әmәk mәhsuldurlağının düz göstәricisini hesablayın.

•

17, 8
7903
0, 0056
56,18
61, 67

583 2013cü ildә I rübündә müәssisәdә ayaqqabı istehsalı üzrә әmәk mәhsuldarlığlnın 620 cüt, 2014cü ilin eyni dövrüilә müqayisәdә isә әmәk
mәhsuldarlığının fәrdi indeksininin 0,78 olduğu mәlum olmuşdur. 2014ci ilin I rübü üçün әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini müәyyәnlәşdirin.

•

1400 cüt
794 cüt
1444 cüt
483 cüt
640 cüt

584 2013cü ildә firma üzrә A mәhsulunun istehsal hәcmi 15 000 000 manat, işçilәrin orta siyahı sayı 344 nәfәr,2014cü ildә isә bu görtәricilәr, müvafiq
olaraq 18 000 000 manat vә 378 nәfәr olmuşdur. Bu dövr üçün firma üzrә әmәk mәhsuldarlığının düz göstәrici üzrә fәrdi әmәk mәhsuldarlığı indeksini
tapın.

•

0,92
1,2
1,1
1,09
0,78

585 2013cü ilә nisbәtәn firmada 2014cü ildә ümumi mәhsul istehsalı 46%, sәrf olunmuş vaxt fondunun isә 25% artdığı mәlum olmuşdur. әmәk
mәhsuldarlığını indeksini müәyyәnlәşdirin.

•

0,117
1,17
1,82
0,71
0,21

586 2011cü ilә nisbәtәn firmada 2012cü ildә ümumi mәhsul istehsalı 16% artdığı halda, sәrf olunmuş vaxt fondu 25% azalmışdır. әmәk mәhsuldarlığını
indeksini müәyyәnlәşdirin.

•

0,04
1,54
0,13
0,87
0,93

587 Bәzi hallarda әmәk mәhsuldarlığının hesabi orta indeksinin düstüründan istifadә olunur? Bu hansıdır?

•

588 Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi 1,2yә, sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi isә 1.12yә bәrabәr olmuşdur. Quruluş dәyişilmәsi әmәk
mәhsuldarlığı indeksini hesablamalı.

•

1,153
0,933
1,344
1,071
2,121

589 . әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә mәhsul istehsalı 22%, işlәnmiş vaxt isә 14% artmışdır. әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablamalı.

•

1,57
1,39
1,15
2,06
1,07

590 Aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi hesabına iş vaxtına qәnaәti

•

1390
2245
3560
2060
1250

591 Aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Vaxta görә ümumi әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın:

•

1,256
1,08
1,198
1,209
1,175

592 Aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: C mәhsulu üzrә fәrdi әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın

•

1,09
1,25
1,17
1,55
1,20

593 Aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: B mәhsulu üzrә fәrdi әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın:

•

1,21
1,25
1,09
1,65
1,14

594 Aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir A mәhsulu üzrә fәrdi әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın

•

1,201
1,652
1,143
1,125
1,086

595 Aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Müәssisәdә 2011ci ildә 10 000 adamsaat, 2012ci ildә isә 10200 adamsaat işlәnilmişdir. әmәk mәhsuldarlığının
dәyәr indeksini hesablayın:

•

1,25
1,52
1,201
1,952
1,086

596 әмәk мәhsuldаrlığının yüksәldilмәsi hеsаbınа iş ваx¬tınа qәnаәti hesablamalı

•

220
115
125
990
195

597 әмәk мәhsuldаrlığının üмuмi әмәk indеksini hesablamalı

•

1,014
0,888
1,0333
1,279
0,982

598 B mәmulatı üzrә әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablamalı

•

1,03
0,88
1,32
0,98
1,27

599 A mәmulatı üzrә әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablamalı

•

1,03
0,87
1,22
0,99
1,22

600 Iş gününün оrtа uzunluğu әsas dövrdә 6,83 sааt, hesabat dövründә 6,84 saat, fәhlәlәrin оrtа sааtlıq hаsilаtı isә müvafiq olaraq 33,46 маn. vә 36,78
man. olmuşdur. 1 аdамgün hеsаbı ilә orta hаsilаtın dinamikası necә dәyişib?

•

dәyişmәyib
10% artıb
1,3 dәfә artıb
10% azalıb
9,5 artıb

601 İstehsalın hәcmi әsas dövrdә 12,5 mln. man., hesabat dövründә 15,0 mln. man, işçilәrin sayı isә müvafiq olaraq 2500 vә 2750 nәfәr olmuşdur. әmәk
mәsuldarlığı indeksini hesablamalı.

•

1,911
1,091
1,205
1,109
0,832

602 әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә istehsalın hәcmi 15%, işlәnmiş vaxtın miqdarı isә 8% artmışdır. әmәk mәsuldarlığının dәyişmәsini hesablamalı.

•

1,9% artıb
6,5% azalıb
1,2 dәfә azalıb
0,5% artıb
6,5% artıb

603 İstehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin 20 mln. man., işlәnmiş vaxtın 4 mln adamsaat olduğunu bilәrәk mәhsulun әmәk tutumunu hesablayın.

•

0,5 adamsaat
0,9 adamsaat
0,2 adamsaat
5,0 adamsaat
8,0 adamsaat

604 Ümumi daxili mәhsulun (ÜDM) hәcmi2000ci ildә 4718milyon manat, 2009cu ildә 34579 manat,iqtisadiyyatda mәşğul olan iqtisadı fәal әhalinin
sayı isә müvafiq olaraq 3705 vә 4702 min nәfәr tәşkil etmişdir. маnаt, Ortaillik bir işçi hesabı ilә әmәk mәhsuldarlığının necә dәyişdiyini müәyyәn etmәli.

•

1,3 dәfә
4,9 dәfә
6,7 dәfә
8,5 dәfә
7,3 dәfә

605 X müәssisәsi üzrә işlәnmiş adamsaatların miqdarının isә 180, orta saatlıq әmәk haqqının sәviyyәsinin isә 6 manat olduğunu bilәrәk saatlıq әmәk
haqqı fondunun hәcmini müәyyәnlәşdirin(manatla).

•

108.
30
300
1080
10800

606 Firma üzrә hәqiqi işlәnmiş adamgünlәrin miqdarının isә 320 olduğu mәlum olmuşdur. Günlük әmәk haqqı fondunun hәcminin 14 400 manat
olduğunu bilәrәk orta günlük әmәk haqqının sәviyyәsini müәyyәnlәşdirin( manatla).

•

47
144
14,4
46
45

607 Müәssisә üzrә saatlıq әmәk haqqı fondunun hәcminin 600 manat, işlәnmiş adamsaatların miqdarının isә 120 olduğunu bilәrәk, orta saatlıq әmәk
haqqının sәviyyәsini müәyyәnlәşdirin(manatla).

•

72
720
5
50
7,2

608 B firması üzrә illik әmәk haqqı fondunun 840 000 manat, işçilәrin orta illik siyahı sayının 220 nәfәr olduğu verilmişdir. Firma üzrә orta aylıq әmәk
haqqının sәviyyәsini tapın(manatla).

•

8400
318
3818
840
381

609 Müәssissә üzrә orta günlük әmәk haqqının 65 manat, hәqiqi işlәnmiş adamgünlәrin miqdarının isә 280 olduğu mәlum olmuşdur. Günlük әmәk haqqı
fondunun hәcmini müәyyәnlәşdirin( manatla).

•

43 077
546 000
182 000
54 600
18 200

610 Bunlardan hansı әmәk haqqının diferensasiyası әmsallarından biridir?

•

likvidlik әmsalı
kvartil әmsal
fond verimi
fond tutumu
sәrbәstlik әmsalı

611 Aylıq әmәk haqqı fondunu işçilәrin orta siyahı sayına böldükdә nә alınır?

•

günlük әmәk haqqı indeksi
günlük әmәk haqqı indeksi
1 işçinin orta mәhsuldarlığı
orta aylıq әmәk haqqı
1 işçinin orta әmәk haqqı fondu

612 Orta günlük әmәk haqqını hәqiqi işlәnmiş adam günlәrin sayına vuranda hansı statistik göstәrici alınır:

•

günlük әmәk haqqı indeksi
orta aylıq әmәk haqqı
günlük әmәk haqqının dәyәr ölçüsü
bir işçinin mәhsuldarlığı
günlük әmәk haqqı fondu

613 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksinin sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinә bölünmәsindәn alınan indeks necә adlanır?

•

Quruluşun dәyişilmәsi indeksi;
Sabit tәrkibli indeks;
Fondtutumu indeksi;
Әmәk haqqının umumi indeksi;
Әmәk haqqının fәrdi indeksi.

614 Orta aylıq әmәk haqqını hesablamaq üçün aylıq әmәk haqqı fondu

•

Real әmәk haqqına bölünür.
İşlәnmiş adamgünlәrin sayına bölünür;
İşçilәrin orta siyahı sayına bölünür;
Nominal әmәk haqqına bölünür;
İşlәnmiş adamsaatların sayına bölünür;

615 Orta әmәk haqqının dәyişmәsinә işçilәrin sayının dәyişmәsinin tәsirini aradan qaldırmaq üçün әmәk haqqının hansı indeksindәn istifadә olunur?

•

Әmәk haqqının fәrdi indeksindәn;
Әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksindәn
Әmәk haqqının quruluş dәyişilmәsi indeksindәn
Әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksindәn;
Әmәk haqqı fondu indeksindәn;

616 Quruluş dәyişmәsi indeksini sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinә vurulmasından hansı göstәrici alınır?

•

әmәk mәhsuldarlığı indeksi
günlük әmәk haqqı indeksi
aylıq әmәk haqqı norması
dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksi
әmәk haqqının artım tempi

617 Öyrәnilәn dövr üzrә günlük әmәk nhaqqı fondunu hәmin dövrdә içlәnmiş adam –saatların miqdarına bolәndә hansı ststistik göstәrici alınır:

•

orta günlük әmәk haqqı
әmәk haqqı norması indeksi
real әmәk haqqı indeksi
orta günlük әmәk haqqı indeksi
nominal әmәk haqqı mәblәği

618 Nominal әmәk haqqı indeksinin real әmәk haqqı indeksinә nisbәtinin tәrs qiymәti nәyi xarakterizә edir?

•

sabit tәrkibli indeksi
quruluş indeksi
real әmәk haqqı indeksi
manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksi
nominal әmәk haqqı indeksi

619 İşçilәrin әmәk haqqının hәcmi aşağıda göstәrilәn hansı amildәn aslı deyil?

•

mәşğul olduğu sahә
işçinin ixtisas sәviyyәsi
işçilәrin sayı
әtraf mühütin qorunması
әmәk şәraiti

620 әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövrendә işçilәrin әmәk haqqı sәviyyәsinin dәyişmәsi nәticәsindә orta әmәk haqqı sәviyyәsinin necә dәyişdiyini
xarakterizә edәn statistik göstәrici hansıdır?

•

real әmәk haqqı indeksi
quruluş indeksi
sabit tәrkibli indeks
nominal әmәk haqqı indeksi
orta günlük әmәk haqqı indeksi

621 Saatlıq әmәk haqqı fondunu işlәnmiş adam saatlarının hәcminә böldukdә hansı ststistik göstәrici alınır?

•

orta saatlıq әmәk haqqı
işçilәrin orta siyahı sayı
bir işçinin mәhsuldarlığı
aylıq әmәk haqqı fondu
işlәnmiş adamgünlәr

622 Real әmәk haqqının mәblәğini istehlak qiymәtlәri indeksinә vurduqda hansı göstәricini almış olarıq?

•

günlük әmәk haqqı fondu
aylıq әmәk haqqı fondu
real әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı
nominal әmәk haqqı

623 Cari dövrün әmәk haqqı ilә ilә әldә edilә bilәn mal vә xidmәtlәrin hәcmini xarakterizә edәn göstәrici necә adlanır?

•

aylıq әmәk haqqı fondu
nominal әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı
real әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı

624 İşlәnmiş adam saatların miqdarının orta saatlıq әmәk haqqına vurulmasından hansı statistik göstәrici alınır?
bir işçinin mәhsuldarlığı

•

aylıq әmәk haqqı fondu
işçilәrin orta siyahı sayı
saatlıq әmәk haqqı fondu
işlәnmiş adamgünlәr

625 A firması üzrә orta aylıq әmәk haqqının 440 manat, işçilәrin orta siyahı sayının isә 180 nәfәr olduğunu bilәrәk illik әmәk haqqı fondunun ümumi
hәcmini tapın( manatla).

•

440
79 200
79 000
95 040
950 400

626 Şәkәr zavodu üzrә 2014cü ilin II rübündә orta aylıq әmәk haqqının 480 manat, III rübdә isә 528 manat olduğunu bilәrәk orta aylıq әmәk haqqının
nisbi artımını tapın.

•

4,8
1,1
10%
100
48

627 Şәkәr zavodu üzrә 2014cü ilin II rübündә orta aylıq әmәk haqqının 480 manat, III rübdә isә 528 manat olduğunu bilәrәk II rübә nisbәtәn III rübdә
orta aylıq әmәk haqqı necә dәyişmişdir?

•

1% artmışdır
10 % azalmışdır
9% azalmışdır
9 % artmışdır
10 % artmışdır

628 Müәssisә üzrә әmәk haqqının sәviyyәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar aparılmış hesabatlar әsasında quruluşun dәyişmәsi indeksinin 1,24, sabit tәrkibli
indeksin isә 1,01 olduğu mәlim olmuşdur. әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksini tapın.

•

0,81
1,23
2,25
1,25
0,23

629 Günlük әmәk haqqı fondunun hәcmi 450 manat, işlәnmiş adam saatların hәcminin 120, iş saatının uzunluğunun isә 8 saat oldugu mәlumdur. Orta
günlük әmәk haqqını tapın.

•

2, 13
30
1040
46,9
450

630 Nominal әmәk haqqının real әmәk haqqındakı xüsusi çәkisinin 0, 75 olduğunu bilәrәk istehlak qiymәtlәri indeksini hesablayın.

•

175%
1, 25
125 %
75%
0, 25

631 İşlәnmiş adamsaatların miqdarının hәqiqi işlәnmiş adamgünlәrin sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici statistikada necә adlandırılır?

•

әmәk tutumu
iş gününün orta uzunluğu
saatliq әmәk mәhsuldarlığı
günlük әmәk mәhsuldarlığı
iş ayının orta uzunluğu

632 әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә quruluş әmәk haqqı indeksi 1,07 , dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksi isә 1,23 tәşkil etmişdir. Sabit tәrkibli
әmәk haqqı indeksini hesablamalı

•

ı,19
o,87
ı,15
ı,22
ı,32

633 әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә quruluş әmәk haqqı indeksi 1,07 , sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksi isә 1,15 tәşkil etmişdir. Dәyişәn tәrkibli
әmәk haqqı indeksini hesablamalı.

•

ı,075
o,93
ı,23
ı,311
o,o8

634 әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksi 1,23 , sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksi isә 1,15 tәşkil etmişdir. Quruluş
әmәk haqqı indeksini hesablamalı.

•

0,414
ı,414
ı,069
o,o8
0,935

635 Sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksi necә hesablanır?

•

Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini quruluş әmәk haqqı
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini fondtutumu indeksinә
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini quruluş әmәk haqqı
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksindәn quruluş әmәk haqqı
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini fondtutumu indeksinә

636 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksi necә hesablanır?

•

Sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksindәn quruluş әmәk haqqı
Sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksini fondtutumu indeksinә
Sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksini quruluş әmәk haqqı
Sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksini quruluş әmәk haqqı
Sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksini fondtutumu indeksinә

637 Quruluş әmәk haqqı indeksi necә hesablanır?

•

Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini fondtutumu indeksinә
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini fondtutumu indeksinә
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini sabit tәrkibli әmәk
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksini sabit tәrkibli әmәk
Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksindәn sabit tәrkibli әmәk

638 Sosial xarakterli ödәmәlәr işçilәrin әmәk haqqına hansı faiz nisbәtdә daxil edilir?

•

daxil edilmir
33%
50 %
25%
75 %

639 Rüb әrzindә fәhlәlәrin orta әmәk haqqının sabit olaraq 250 manat olduğunu, fәhlәlәrin sayının 1ci rüb 24, 2ci rüb 36, 3cü rüb isә 30 nәfәr oldugunu
bilәrәk, rüblük әmәk haqqı fondunu hesablayın:

•

22500 manat
7500 manat
6000 manat
28000 manat
9000 manat

640 Hәqiqi işlәnmiş adam günlәrin sayının 340, günlük әmәk haqqı fondunun isә 1768 olduğunu bilәrәk orta günlük әmәk haqqının mәblәğini hesablayın:

•

5 manat
52 manat
1428 manat
5,2 manat
4 manat

641 May ayında müәssisәdә fәhlәlәrin sayının 40 nәfәr, orta әmәk haqqının 200 manat, iyunda isә uyğun olaraq 50 nәfәr vә 300 manat olmuşdur. Orta
әmәk haqqının dәyişmәsi hesabına әmәk haqqı fondunun artımını tapın:

•

4000 manat
3000 manat
1000 manat
1200 manat
5000 manat

642 Yanvar ayında müәssisәdә fәhlәlәrin sayının 50 nәfәr, orta әmәk haqqının 250 manat, fevralda isә uyğun olaraq 60 nәfәr vә 300 manat olmuşdur.
әmәk haqqı fondunun mütlәq artımını hesablayın:

•

 3000 manat
– 5500manat
5500 manat
5000 manat
3000 manat

643 Orta әmәk haqqı indeksinin 1,045, әmәk mәhsuldarlığı indeksinin 1,1 olduğunu bilәrәk әmәk haqqının artım surәtinin әmәk mәhsuldarlığının
artımından nә qәdәr geri qaldıgını hesablayın:

•

4%
5%
0,55%
3%

5,5%

644 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksinin 1,45, sabit tәrkibli indeksdәn isә 1,16 dәfә böyük oldugunu bilәrәk quruluşdәyişmәsi indeksini hesablayın

•

0,29
1,16
1,25
1,68
1,45

645 2011ci ildә orta aylıq әmәk haqqı 250 manat, 2012ci ildә isә 300 manat tәşkil etmişdir. әmәk haqqının nisbi artımını müәyyәnlәşdirin:

•

120%
1,2
20%
50 manat
50%

646 Müәssisәnin 1ci sexi üzrә 120 nәfәr, 2ci sexi üzrә 150 nәfәr çalışdığını, orta aylıq әmәk haqlarının isә analoji olaraq 250 manat vә 300 manat
olugunu bilәrәk, müәssisә üzrә aylıq әmәk haqqı fondunu hesablayın:

•

50000
32500
30000
45000
75000

647 Firmanın aylıq әmәk haqqı fondunun 80 min manat , işçilәrin sayının 400 nәfәr olduğunu bilәrәk bir işçinin orta әmәk haqqı sәviyyәsini tapın:

•

500 manat
320 manat
200 manat
250 manat
3200 manat

648 2007ci ldә orta aylıq әmәk haqqı 250 min manat¸ 2008ci ildә isә 300 min manat tәşkil etmişdir. 2007ci ilә nisbәtәn 2008ci ildә orta aylıq әmәk
haqqı:

•

20% azalmışdır
50% azalmışdır;
20 % artmışdır;
15% artmışdır;
120% artmışdır

649 Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә әmәk haqqı fondunun hәcmi15%, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı isә 10%artmışdır.İşçilәrin sayının
dinamikasını müәyyәn edin.

•

10 qat dәyişilәr;
15dәfә artar;
4,5% azalar
4,5% artar;
10 dәfә azalar;

650 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn orta günlük әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın: 1.Aylıq әmәk haqqı fondu  60 min. manat; 2.İşçilәrin orta
siyahı sayı  300 nәfәr; 3.İşlәnmiş adamgünlәr  8 min; 4.İşlәnmiş adamsaatlar  80 min;

•

7,5 manat
220 manat
250 manat
75 manat
200 manat

651 Müәssisәdә orta әmәk haqqının 150 manat¸ işçilәrin sayının 200 nәfәr olduğunu bilәrәk onun әmәk haqqı fondunun hәcmini hesablayın:

•

350 manat.
350 min manat
50 min.manat;
350 min.manat
Müәssisәdә orta әmәk haqqının 150 manat¸ işçilәrin sayının 200 nәfәr olduğunu bilәrәk onun әmәk haqqı fondunun hәcmini hesablayın:
30 min.manat

652 Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә әmәk haqqı fondunun hәcmi15%, işçilәrin sayı isә 4,5% artmışdır. Işçilәrin orta aylıq әmәk haqqının
dinamikasını müәyyәn edin.

•

İkiqat dәyişilәr
15dәfә artar
10% azalar
10% artar
4,5 dәfә azalar

653 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın: 1.Aylıq әmәk haqqı fondu  60 min. manat; 2.İşçilәrin orta
siyahı sayı  300 nәfәr; 3.İşlәnmiş adamgünlәr  8 min; 4.İşlәnmiş adamsaatlar  80 min;

•

0,75 manat.
200 manat
250 manat
220 manat
7,5 manat

654 Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә işçilәrin sayı 4,5%, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı isә 10%artmışdır.әmәk haqqı fondunun dinamikasını
müәyyәn edin.

•

10 qat dәyişilә
15% artar
4,5% azalar
15 dәfә artar
10 dәfә azalar

655 istehlak qiymәtlәri indeksinin tәrs qiymәti hansı statistik göstәricini xarakterizә edir?

•

manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksi
orta günlük әmәk haqqının artım indeksi
real әmәk haqqı indeksi
orta aylıq әmәk haqqı indeksi
nominal әmәk haqqı indeksi

656 faktiki işlәnmiş bir adamgünә düşәn әmәk haqqı sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksi
orta günlük әmәk haqqı
real әmәk haqqı indeksi
orta aylıq әmәk haqqı
nominal әmәk haqqı indeksi

657 Quruluşun dәyişmәsi әmәk haqqı indeksinin sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinә hasili nәyi xarakterizә edir?

•

orta günlük әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı indeksi
real әmәk haqqı indeksi
nominal әmәk haqqı mәblәği
dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksi

658 Orta saatlıq әmәk haqqını işlәnmiş adamsaatların miqdarına vurduqda hansi statistik göstәrici alınır:

•

orta günlük әmәk haqqı norması
orta günlük әmәk haqqı
real әmәk haqqı indeksi
nominal әmәk haqqı
saatlıq әmәk haqqı fondu

659 әmәk haqqı üzrә variasiya sırasının yüksәk vә aşağı kvartillәr arasındakı nisbәt hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur

•

sәrbәstlik әmsalı
fond tutumu
kvartil әmsal
kvartillәr defsit әmsalı
likvidlik әmsalı

660 İşçilәrin әmәk haqqı üzrә variaasiya sırasının 10cu vә 1ci desil qruplarda әmәk haqqının orta sәviyyәlәri arasındakı nisbәti hansı statistik göstәrici
ifadә edir?

•

kvartil әmsalı
fond әmsalı
kvartil әmsal
desil әmsalı
fond tutumu

661 İyul ayında şirkәtdә işçilәrin sayı 50 nәfәr, orta әmәk haqqı 350 manat, avqust ayında isә uyğun olaraq 45 nәfәr vә 450 manat olmuşdur. İyul ayına
nisbәtәn avqust ayında işçilәrin sayının dәyişilmәsi hesabına әmәk haqqı fondunun mütlәq artımını hesablamalı.

•

3750 manat
 1750 manat
2025 manat
4300 manat
2750 manat

662 İyul ayında şirkәtdә işçilәrin sayı 50 nәfәr, orta әmәk haqqı 350 manat, avqust ayında isә uyğun olaraq 45 nәfәr vә 450 manat olmuşdur. İyul ayına
nisbәtәn avqust ayında orta әmәk haqqının dәyişilmәsi hesabına әmәk haqqı fondunun mütlәq artımını hesablamalı.

•

1750 manat
4500 manat
2025 manat
2750 manat
3750 manat

663 İyul ayında şirkәtdә işçilәrin sayı 50 nәfәr, orta әmәk haqqı 350 manat, avqust ayında isә uyğun olaraq 45 nәfәr vә 450 manat olmuşdur. İyul ayına

nisbәtәn avqust ayında әmәk haqqı fondunun mütlәq artımını hesablamalı

•

4750 manat
3750 manat
1750 manat
2025 manat
2750 manat

664 Orta günlük әmәk haqqı indeksinin 26% artdığını vә iş günunün orta uzunluğunun dinamikasının 1,05 tәşkil etdiyini bilәrәk orta saatlıq әmәk haqqı
indeksinin müәyyәn edin:

•

Dәyişilmәz almışdır;
20% artmışdır;
5% artmışdır
15% azalmışdır
21 % tәşkil etmişdir

665 Orta saatlıq әmәk haqqı indeksinin 20%, orta günlük әmәk haqqı indeksinin 26% artdığını bilәrәk iş günunun orta faktiki uzunluğu indeksinin
müәyyәn edin:

•

5% artmışdır;
26% artmışdır
Dәyişilmәz almışdır;
46 % tәşkil etmişdir;
15% azalmışdır

666 Orta saatlıq әmәk haqqı indeksinin 20%, iş günunun orta faktiki uzunluğu indeksinin 1,05 tәşkil etdiyini bilәrәk orta günlük әmәk haqqının
dinamikasını müәyyәn edin:

•

15% artmışdır
26% artmışdır
Dәyişilmәz almışdır;
21,05% tәşkil etmişdir
25% azalmışdır;

667 Bu әmsallardan hansı verilmiş işçi qrupu mәcmusunu әmәk haqqının sәviyyәsinә görә dörd bәrabәr hissәyә ayırır:

•

kvartil әmsal
likvidlik әmsalı sәrbәstlik әmsalı
likvidlik әmsalı
fond tutumu
fond verimi

668 B müәssisәsi üzrә 2ci rüb üzrә ümumi әmәk haqqının mәblәgi 76800 manat, orta rüblük әmәk haqqının sәviyyәsi isә 400 manat olduğunu bilәrәk rüb
üzrә işçilәrin orta siyahı sayını müәyyәnlәşdirin:

•

92
192
64
78
60

669 İllik әmәk haqq fondunu işçilәrin orta illik siyahı sayına böldükdә hansı ststistik göstәrici alınır:

•

bir işçinin mәhsuldarlığı
aylıq orta әmәk mәhsuldarlığı
orta illik әmәk haqqı
saatlıq әmәk haqqı fondu
işlәnmiş adamgünlәr ]

670 Firma üzrә yanvar ayında işçilәrin orta siyahı sayı 56 nәfәr, orta günlük әmәk haqqının mәblәğinin isә 68 manat oldugu mәlum olmuşdur. Aylıq әmәk
haqqı fondunu tapın:

•

114240 manat
118048 manat
3808 manat
118000 manat
120560 manat

671 İşlәnmiş adamgünlәrin sayının 2,5 min, iş günün uzunluğunun uzunluğunun 7, 4 saat, orta saatlıq әmәk haqqının sәviyyәsinin isә 8,5 manat oldugunu
bilәrәk aylıq әmәk haqqı fondunun hәcmini müәyyәnlәşdirin:

•

287162 manat
250000 manat
157000 manat
157250 manat
217647 manat

672 Aylıq әmәk haqqının 250 min manat, işlәnmiş adamgünlәrin sayının 4000 olduğunu bilәrәk orta günlük әmәk haqqının sәviyyәsini tapın

•

10 manat
25,4 manat
62,5 manat

6,25 manat
100,0 manat

673 A müәssisәsi üzrә işçilәrә ödәnilәn әn yüksәk orta әmәk haqqı 540 manat, әn aşağı orta әmәk haqqı isә 260 manat oldugunu bilәrәk fond әmsalını
hesablayın:

•

1,40
0,48
800 manat
280 manat
2,08

674 Müәssisә üzrә aylıq әmәk haqqı fondu 125 min manat, işçilәrin orta siyahı sayı 250 nәfәr olduğunu bilәrәk, orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsini
müәyyәnlәşdirin:

•

500 manat
125 manat
250 manat
4500 manat
312,50 manat

675 2010cu ildә müәssisә üzrә orta aylıq әmәk haqqının 340 manat, işçilәrin orta aylıq siyahı sayı isә 75 nәfәr oldugunu bilәrәk illik әmәk haqqı fondunu
hesablayın:

•

250000 manat
25500 manat
306000 manat
255000 manat
300000 manat

676 Firma üzrә 2011ci il üzrә ümumi әmәk haqqının hәcmi 240 min manat, 1ci rüb üçün işçilәrin orta aylıq sayının 120 nәfәr olduğunu bilәrәk 1 işçiyә
düşәn orta aylıq әmәk haqqıını hesablayın:

•

2400 manat
2000 manat
200 manat
1000 manat
500 manat

677 Firma üzrә günlük әmәk haqqı fondunun 1640 manat, iş saatlarının hәcminin 8,2 vә işçilәrin sayının 20 nәfәr oldugunu bilәrәk 1nәfәr işçinin orta
saatlıq әmәk haqqını tapın:

•

15
14
670
10
672

678 Real әmәk haqqı indeksinin 1,4, manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksini isә 0,84 oldugunu bilәrәk nominal әmәk haqqı indeksini hesablayın

•

1,17
1,18
1,6
1,67
0,6

679 Firma üzrә mart ayı üçün işçilәrin sayının 40, orta aylıq әmәk haqqının isә 220 manat oldugunu bilәrәk aylıq әmәk haqqı fondunu hesablayın:

•

55 manat
222000 manat
88000 manat
22000 manat
8800 manat

680 Firma üzrә yanvar ayında orta әmәk haqqı 250 manat, fevralda isә 300 manat, işçilәrin sayı isә uyğun olaraq bu aylarda 30 vә 40 olmuşdur. Sabit
tәrkibli әmәk haqqı indeksini hesablayın:

•

1,5
1,6
1,2
1,4
0,75

681 Mart ayında firmada çalışan fәhlәlәrin sayının 50 nәfәr, orta әmәk haqqının 350 manat, apreldә isә uyğun olaraq 60 nәfәr vә 300 manat olmuşdur.
İşçilәrin sayının dәyişmәsi hesabına әmәk haqqı fondunun artımını tapın:

•

4000 manat
2000 manat
3000 manat
1000 manat
3500 manat

682 Nominal әmәk haqqı indeksinin 1,05, real әmәk haqqı indeksini isә 0,84 olduğunu bilәrәk manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksini tapın:

•

1,11
0,8
1,25
0,85
1,89

683 Nominal әmәk haqqı indeksinin 0,95, istehlak qiymәtlәri indeksinin isә 1,15 olduğunu bilәrәk, real әmәk haqqı indeksini tapın

•

1,0
1,8
0,83
1,09
2,1

684 Hәyat sәviyyәsinin normal forması bu:

•

insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanmasına imkan vermir.
insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanması;
iş qabiliyyәtini saxlamaq sәviyyәsindә nemәtlәrin istehlakı;
insanın fiziki vә intellektual qüvvәsini bәrpa etmәyә imkan verir;
nemәt vә xidmәtlәrin yol verilәn minimal dәstdir ki, istehlakı yalnız insanın hәyat qabiliyyәtinin saxlanmasına imkan verir

685 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;
әmәk qabiliyyәtli yaşin hüdudları;
iqtisadi fәallıq sәviyyәsi göstәricilәri;
әmәk münaqişәsi göstәricilәri
istesalat xәsarәti vә peşә xәstәliyi göstәricilәri

686 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

istesalat xәsarәti vә peşә xәstәliyi göstәricilәri;
işsizliyin sәviyyәsi göstәricilәri;
әmәk qabiliyyәtli yaşin hüdudları;
әmәk münaqişәsi göstәricilәri;
birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;

687 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;
әmәk qabiliyyәtli yaşın hüdudları;
mәşğulluğun sәviyyәsi göstәricilәri;
әmәk münaqişәsi göstәricilәri;
istesalat xәsarәti vә peşә xәstәliyi göstәricilәri;

688 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

istesalat xәsarәti vә peşә xәstәliyi göstәricilәri;
әmәk qabiliyyәtli yaşin hüdudları;
maya dәyәrinin dinamikası göstәricilәri;
emәk münaqişәsi göstәricilәri;
birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;

689 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunmur:

•

әmәk münaqişәsi göstәricilәri;
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi göstәricilәri;
istesalat xәsarәti vә peşә xәstәliyi göstәricilәri;;
birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;
haqqı ödәnilәn mәzuniyyәtin müddәti.

690 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
maya dәyәrinin dinamikası;
orta aylıq әmәk haqqı;
әmәk münaqişәsi göstәricilәri;

691 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.
orta aylıq әmәk haqqı;
istesalat zәdәsi vә peşә xәstәliyi göstәricilәri;
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;

692 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
birbaşa istehsalat yerindә әmәk şәraiti göstәricilәri;
әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.

orta aylıq әmәk haqqı;
maya dәyәrinin dinamikası;

693 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.
haqqı ödәnilәn bayram günlәrinin sayı;
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
maya dәyәrinin dinamikası;
orta aylıq әmәk haqqı;

694 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.
haqqı ödәnilәn mәzuniyyәtin müddәti;
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
maya dәyәrinin dinamikası;
orta aylıq әmәk haqqı;

695 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
iş vaxtının müәyyәn edilmış vә faktiki uzunluğu;
әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.
orta aylıq әmәk haqqı;
maya dәyәrinin dinamikası;

696 Beynәlxalq statistikada әmәk şәraitinin öyrәnilmәsi üçün bü göstәricilәrdәn hansından istifadә olunur:

•

әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
әmәk qabiliyyәtli yaşın hüdudları;
әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı.
orta aylıq әmәk haqqı;
maya dәyәrinin dinamikası;

697 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsinin forması deyil:

•

Yoxsulluq;
Normal ;
Dilәnçilik;
Bolluq;
Açlıq;

698 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әmәk şәraitini xarakterizә edәn sanitargigenik göstәricilәr sistminә aid deyil?

•

vibrasiya
iş yerlәrinin işıqlandırma sәviyyәsi
rütubәtlilik
yaşıllaşdırma sәviyyәsi
mediana

699 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әmәk şәraitini xarakterizә edәn istehsaltexniki göstәricilәr sistminә aiddir?

•

yeni ve modern maşınmexanizmlәrin miqdarı
amortizasiya xәrclәri
әmәk mәhsuldarlığı
әmәk haqqı fondu
ixtira fondu

700 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әmәk şәraitini xarakterizә edәn sanitargigenik göstәricilәr sistminә aid deyil?

•

vibrasiya
istehsal yerlәrinin tempraturu
rütubәtlilik
tibb mәntәqlәrinin sayı
variasiya

701 әmәk şәraitini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemi neçә qrupa ayrılır?

•

7
5
4
3
2

