3511_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3511 Müәssisәlәr statistikası
1 әsas vәsaitlәrin hәcminin, o cümlәdәn maşın vә avadanlıqların dәyәrinin mәşğul olan heyәtin sayına nisbәti ilә hansı
göstәrici hesablanır?

•

elmi tәşkilatların әsas fondlarla tәminatı;
әsas vәsaitlәrin ümumi hәcmi
dövriyyә vәsaitlәrinin ümumi hәcmi
maşın vә avandanlıqların ümumi dәyәri
әsas fondların qalıq dәyәri

2 İnnovasiyaların tәtbiq olunması üçün zәruri olan maşın vә avadanlıqların, öz texnoloji tәyinatına görә tәlәb olunan sair
әsas fondların tәtbiqi dedikdә nә başa düşülür?

•

yeni texnoloji avadanlıqların әldә olunması
yeni keyfiyyәtli materialların әldә olunması
yeni enerji mәnbәlәrinin aşkar edilmәsi
mövcud texnologiyaların qismәn tәkmillәşdirilmәsi
Maddilәşmiş texnologiyaların әldә olunması;

3 Hesabat ili әrzindә ölkә әrazisindә elmidәdqiqatların yerinә yetirilmәsinә ümumi daxili xәrclәrin mütlәq hәcmi vә
ümumi daxili mәhsula faiz nisbәti ilә hansı göstәrici hesablanir?

•

elmi tәşkilatların dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi
elmin әsas fondlarının ümumi hәcmi
milli sәviyyәdә elmitәdqiqatçıların miqyası;
elmitәdqiqat vә işlәmәlәrdә çalışan işçilәrin orta sayı
elmin maddi texniki bazası

4 Müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyini xarakterizә etmәk üçün hansı modeldәn istifadә etmәk olar?

•

5 Verilәnlәrdәn müәssisәnin fәaliyyәtinә innovasiyaların tәsirini xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır?

•

innovasiya mәhsullarının satışından әldә olunan mәnfәәtin mәblәği vә illik mәnfәәtin ümumi mәblәğindә onun xüsusi çәkisidir
mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi buraxılışı
әmtәәlik mәhsul
satılmış mәhsul
yola salınmış mәhsul

6 İnnovasiya mәhsulu hansı qiymәtlәrlә uçota alınır?

•

әlavә dәyәr vergisini, xüsusi vergilәri vә aksizlәlri çıxmaqla müәssisәnin buraxılış qiymәtlәrindә
faktor dәyәrilә
әsas qiymәtlәrlә
istehsalçının qiymәtlәrilә
pәrakәndә satış qiymәtlәrilә

7 [Hansı mәhsullar innovasiya mәhsulu hesab edilir?

•

kәnar üçün işlәr vә xidmәtlәr
müәssiaәnin gündәlik buraxdığı hәr növ mәhsul vә xidmәtlәr
yeni yaradılan(prinsipcә tәzә) vә ya tәkmillәşdirilmiş habelә tәzә vә ya xeyli yaxşılaşdırılmlş istehsal metodlarına әsaslanan
mәhsullar
yarımfabrikatlar
hazır mәmulatlar

8 Verilәnlәrdәn hansı innovasiyalar üzrә әsaslı xәrclәrә daxil edilmir?

•

avadanlıqlar
innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün zәruri olan maşınlar
xammal vә materiallar
tikililәrin, torpaq sahәlәrinin vә tәbiәtdәn istifadә obyektlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri
sair әsas vәsaitlәr

9 Verilәnlәrdәn hansılar innovasiyalar üzrә cari xәrclәrә daxil edilmir?

•

xammal vә materiallar
sosial ehtiyaclara ayırmalar
yanacaq vә enerji
texnoloji innovasiyalarla mәşğul olan işçilәrin әmәyinin ödәnişi
torpaq sahәlәrinin tәbiәtdәn istifadә obyektlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri

10 Tәdqiqat vә işlәmәlәrә daxili xәrclәr maliyyәlәşmә mәnbәlәri üzrә necә qruplaşdırılır?

•

özünә mәxsus vәsaitlәr, büdcә vәsaitlәri, kәnar fondların vәsaitlәri, xarıcı hüqüqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri
debitor borcları
kreditor borcları
bank kreditlәri
kredit tәşkilatlarındakı xüsusi hesablardan götürülәn vәsaitlәr

11 Verilәnlәrdәn hansılar tәdqiqat vә işlәmәlәrin daxili xәrclәrinin tәrkibindә ayrıca nәzәrdәn keçirilir?

•

әsaslı vә cari xәrclәr
materiallar
işçilәrin әmәk haqqı
sosial sıgortaqa ayırmalar
xammal

12 Verilәnlәrdәn milli sәviyyәdә elmitәdqiqatçıların miqyasını sәciyyәlәndirәn ümumilәşdirici statistika göstәricisi
hansıdır?

•

hesabat ili әrzindә ölkә әrazisindә elmidәdqiqatların yerinә yetirilmәsinә ümumi daxili xәrclәrin mütlәq hәcmi vә ümumi daxili
mәhsula faiz nismәti
elmitәdqiqat vә işlәmәlәrdә çalışan işçilәrin orta sayı
elmin maddi texniki bazası
elmin әsas fondlarının ümumi hәcmi
elmi tәşkilatların dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi

13 Verilәnlәrdәn elmin maliyyә resurslarının әsas statistika göstәrcisi hansıdır?

•

elmitәdqiqat işlәrinin tәtbiqinin sәmәrәliliyi
elmә ayrılan pul vәsaitlәrinin ümumi mәblәği
hәmin mәblәğin dövlәt büdcәsinin mәxaricindәki xüsusi çәkisi
elmi idarәlәrdә çalışan işçilәrin orta illik әmәk haqqı
elmi tәdqiqatlara faktiki xәrclәrin ümumi mәblәği

14 Yerli informasiya texnologiyaları, yeni tәşkilati strukturlar, keyfiyyәtә nәzarәt sistemi, mәhsulun sertifikatlaşdırılması,
idarә etmәnin müasir metodlarının tәtbiqi dedikdә nә başa düşülür?

•

tәzә yarımfabrikatların әldә olunması
Proses innovasiyaları;
Tәşkilati innovasiya;
tәzә materialların әldә olunması
Mәhsuldar innovasiya;

15 Mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşunun reallaşdırılması üzrә bütün hәrәkәtlәri әhatә edәn fәaliyyәt növü
dedikdә nә başa düşülür

•

texniki fәaliyyәt.
elmi fәaliyyәt;
İnnovasiya fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
bәdii fәaliyyәt;

16 Mәhsuldar innovasiyalar nәdir?

•

tәzә funksiyaların әldә olunması
mәhsul verәn innovasiyalar
tәzә materialların, yarımfabrikatların vә dәstlәrin tәtbiqi, tәzә mәhsulların vә ya funksiyaların әldә olunması
tәzә yarımfabrikatların әldә olunması
tәzә materialların әldә olunması

17 Elmin madditexnika bazası hansı ünsürlәrdәn ibarәtdir?

•

әsas vә dövriyyә vәsaitlәri
bina vә tikililәr
ötürücü qurğular
maşın vә avadanlıqlar
elmi cihazlar, avtomatlaşdırma vasitәlәri vә hesablama texnikası

18 Elmitәdqiqat vә işlәmәlәrlә mәşğul olan heyәtin kateqoriyaları hansılardır?

•

tәdqiqatçılar, texniklәr, kömәkçi heyәt vә sair heyәt
fәhlәlәr
qulluqçular
kiçik xidmәt edici heyәt
aspirantlar

19 Elmi potensial nәdir?

•

elmin maliyyә resurslarıdır
elmi kadrların ümumi sayıdır
elmin malik olduğu resurslar mәcmudur
elmin madditexniki bazasıdır
informasiya resurslarıdır

20 Milli elmitexniki nailiyyәtlәrin yayılma intensivliyini xarakterizә edәn nisbi göstәrici hansıdır?

•

ölkә daxilindәki әrizәçilәr tәrәfindәn verilәn patent әrizәlәrinin sayının patent әrizәlәrinin ümumi sayina nisbәti
әhalinin hәr on min nәfәrinә düşәn ixtiraçılığa verilәn patetnt әrizәlәrinin sayı
qabaqcıl istehsal texnologiyalarının tәtbiq olunma dәrәcәsi
ölkә әrizәçilәrinin xaricә verdiklәri patent әrizәçilәrinin vә ixtiralar üçün ölkә әrizәçilәrinin daxili patent idarәlәrinә verdiklәri
әrizәlәrin nisbәti ilә yayılma әmsalı
xarici әrizәçilәr tәrәfindәn verilәn patent әrizәlәrinin sayının daxili patetnt әrizәlәrinin sayına nisbәti

21 Statistika ixtiraların patetntlәşdirilmәsinin hansı göstәricilәrindәn istifadә edir?

•

ölkә әrizәçilәri tәrәfindәn xaricә verilәn әrizәlәrin sayı
ölkә daxili әrizәçilәrin verdiyi әrizәlәrin sayı
bunların hamısı
xarici әrizәçilәrin verdiyi patent әrizәlәrin sayı
ölkәdә qeydә alınmış vә qüvvәdә olan patetntlәrin ümumi sayı

22 İxtira nәdir?

•

mövcud qurğuların yeni tәyinatla tәtbiqi
yeni ideyalar
yeni qurğular
yeni usüllar
sәnaye mülkiyyәtinin mühafәzәsi olmaqla nüvafik mühafizә sәnәdi ilә (patentlә) rәsmilәşdirilәn әmәldir

23 Tәşkilatı innovasiya nәdir?

•

marketinq bölmәlәrinin yaradılması
әmәyin tәşkili formaları
tәşkilatın yenidәn qurulması
müәssisәnin daxili quruluşunun tәkmillәşdirilmәsi
yerli informasiya texnologiları, yeni tәşkilati strukturlar, keyfiyyәtә nәzarәt sistemi, mәhsulun sertifikatlaşdırılması, idarә etmәnin
müasir metodlarının tәtbiqi

24 Proses innovasiyaları nәdir?

•

istehsalın yeni texnologiyaları, avtomatlaşdırmanin daha yuksәk sәviyyәsi, istehsalın tәşkilinin yeni metodları
istehsalatda daha tәkmil metodların tәtbiqi
mexaniklәşmәnin yüksәk cәviyyәsi
qabaqcılların iş üsullarının tәtbiqi
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkimillәşdirilmәsi

25 Verilәnlәrdәn elmi tәşkilatların әsas fondlarla tәminatının ümumilәşdirici göstәricisi hansıdır?

•

әsas vәsaitlәrin hәcminin, o cümlәdәn maşın vә avadanlıqların dәyәrinin mәşğul olan hәyәtin sayina nisbәti
әsas vәsaitlәrin ümumi hәcmi
dövriyyә vәsaitlәrinin ümumi hәcmi
maşın vә avandanlıqların ümumi dәyәri
әsas fondların qalıq dәyәri

26 Yalnız maliyyә aktivlәrinә qoyula bilәr:

•

xarici investisiyalar;
birbaşa investisiyalar;
tәkrar investisiyalar;
portfel investisiyalar;
sair investisiyalar.

27 Verilәnlәrdәn real investisiyalara hansı daxil edilmir?

•

bina vә tikililәrә
nәqliyyat vasitәlәrinә
maşın vә avadanlıqlara
avadanlıq vә tikililәrә
qiymәtli kağızlara vәsait qoyuluşu

28 İsrehsal fәaliyyәtinin xarakterinә görә investisiyalar neçә qrupa ayrılır?

•

3
5
6
4
2

29 Müәssisәnin tәkrar istehsal prosesindәki roluna görә investisiyalar neçә qrupa ayrılır?

•

2
6
5
4
3

30 Verilәnlәrdәn hansı qeyrimaddı akivlәrә daxil edilmir?

•

proqram mәhsullarının әldә edilmәsinә
patentlәrә
ixtiralara
nouxauya
әsaslı tikintiyә

31 Çanta(portvel) investisiyalarına verilәnlәrdәn hansı daxil edilmir?

•

әsas kapitala
sәhmlәrә
istiqrazlara
veksellәrә
depozit vә әmanәt sertifikatlarına

32 Qeyrimaliyyә aktivlәrinә verilәnlәrdәn hansılar daxil edilmir?

•

komputer vә kommunikasiya texnikasına qoyuluşlar
qiymәtilı kağızlara qoyulan vәsaitlәr
әsas kapitala qoyuluşlar
dövriyyә kapitalına qoyuluşlar
hәrәkәt edәn vә etmәyәn әmlaka sәrf olunan vәsaitlәr

33 İstiqamәt sferasının xarakterinә görә investisiyaların neçә tipi vardır?

•

6
2
3
4
5

34 İnvestisiya fәaliyyәti subyektlәrinә kimlәr aid edilir?

•

investisiya nәticәsindә yaradılan obyektlәrin alıcılarıdır vә ya icarәçilәridir.
investisiya fәaliyyәtini maliyyәlәşdirәn şәxslәrdir
investisiya fәaliyyәtinә nazarәt edәn şәxslәrdir
investisiya prosesindә payla iştirak edәn fiziki vә hüqüqi şәxslәrdir.
investisiya layihәsini hayata keçirmәk üçün sәlahiyyәt verilmiş sifarişçilәr, layihәaxtarış vә tikintiquraşdırma vә başqa işlәri icra
edәn pordratçilar

35 İnvestor kimdir?

•

investisiya qoymaq ideyasını irәli sürәn şәxsdir.
investisiya fәaliyyәti ilә әlaqәsi olan fiziki vә ya hüqüqi şәxsdir
investisiyanı hayata keçirәn bubyektlәrdir.
investisiyanı maliyyәlәşdirәn fiziki vә ya hüqüqi şәxslәrdir
vәsait qoymaq mәqsәdilә istifadәni tәmin etmәk haqqında qәrar qәbul edәn fiziki vә ya hüqüqi şәxslәrdir

36 İnvestisiya fәaliyyәti anlamı nәdir?

•

obyektlәrin icarәyә götürülmәsidir
obyektlәrә vәsait qoyuluşudur
әsas fondların yararlı vәziyyәtdә saxlanması üçün görülәn işlәridir.
mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşunun reallaşdırılması üzrә bütün hәrәkәtlәri әhatә edәn bir prosesdir
obyektlәrin icarәyә verilmәsidir

37 . İnvestisiya anlamı nәdir?

•

mәnfәәt vә ya sәmәrә әldә etmәk mәqsәdilә sahibkarlıq fәaliyyәti obyektlәrinә qoyulan pul vәsaitlәridir, qiymәtli kağizlardır vә
başqa әmlakdır.
hәmin obyektlәrin genişlәndirilmәsidir
hәmin obyektlәrin yenidәn qurulmasıdır
yeni obyektlәrin icarәyә götürülmәsidir
sahibkarlıq fәaliyyәti obyektlәrinin yaradılmasıdır

38 Ümumi investisiyadan kapitalın bәrpasına ayrılmış investisiyanı çıxmaqla hansı göstәrici hesablanır ?
digәr investisiyalar.

•

sosial investisiyalar;
birbaşa xarici investisiyalar;
xalis investisiyalar;
portfel investisiyalar;

39 Maliyyә investiyası hansı formalarda olur?

•

sadә vә mürәkkәb;
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli;
ümumi vә xüsusi.
mühüm vә qeyrimühüm;
daxili vә xarici;

40 Verilәnlәrdәn hansı istehsal olunmayan aktivlәrә investisiyalara daxil edilmir?

•

tәbiәtdәn istifadә obyektlәrinә xәrclәr
torpaq sahәlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri
faydalı qazıntılardan istifadә xәrclәri
balıqçılığın inkişafına xәrclәr
tәbii resurslara qoyuluşlar

41 әsas kapitala , maddi dövriyyә vasitәlәri ehtiyatlarının artırılmasına, qiymәtlilәrә, maddi qeyriistehsal aktivlәrinin vә
qeyrimaddi qeyriistehsal aktivlәrinin әldә edilmәsinә qoyulmuş kapital dedikdә nә başa düşülür?

•

rezidentlәrin investisiyaları;
portfel investisiyası.
maliyyә investisiyaları;
real aktivlәrә investisiyalar;
xarici investisiyalar;

42 Yeni әsas fond obyektlәrinin yaradılmasına vә mövcud müәssisәnin genişlәndirilmәsinә, yenidәn qurulmasına
tәkmillәşdirilmәsinә vә texnika ilә silahlandırılmasına çәkilәn xәrclәr dedikdә nә başa düşülür?

•

maddidövriyyә vәsaitlәrinә pulqoyuluşu;
torpaq sahәlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri
dövlәt ehtiyatlarının artıtılmasına vәsait qoyuluşu;
Sәrmayә qoyuluşu;
qeyrimaddi aktivlәrә pul qoyuluşu;

43 [Müәssisәnin investisiya potensialına verilәnlәrdәn hansı ünsür daxil olmur?

•

amortizasiya ayirmaları
özunә mәxsus başqa vәsaitlәri
debitor vә kreditir borclarının fәrqi
onun fәaliyyәt göstәrdiyi dövrdә yığımı
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәti

44 [Müәssisәnin investisiya potensialı nәdir?

•

müәssisәnin banklardakı xüsüsı hesablarındakı pul vәsaitidir.
planlaşdırılan dövrdә bazarda mövcud olan şәrait vә situasilarla reallaşdırıla bilәn investisiya resurslarınım maksimum hәcmidir
debitor borcların hәcmidir
kassada olan pul vәsaitidir
müәssisәnin debitor vә kreditor borclarının fәrqindәn ibarәtdir

45 Bitmәmiş istehsala investisiyaların hәcmı necә müәyyәn olunur?

•

dövrün axırına bitmәmiş istehsalın mәblәği ilә
dövrün axırına vә әvvәlınә bitmәmiş istehsal galığının fәrqi kimi
bitmәmiş istesalın orta hәcmi ilә
cari dövrdә bitmәmiş istehsala çәkilәn xәrclәrin ümumi mәblәği ilә
dövrün әvәzinә bitmәmiş istehsalın qalığı ilә

46 Maddidövriyyә vәsaitlәri eytiyatının artmasına investisiyaların hәcmi neçә müәyyәn edilir?
dövr әrzindә yeni dövriyyә vәsaitlәrinin әldә edilmәsi xәrclәrilә

•

•

dövrün axırına vә әvәzinә ehtiyatların qalığının fәrqi kimi
tәhkim olunma әmsalı ilә
dövriyyәnin sayı ilә
sәrf olunan dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği ilә

47 Verilәnlәrdәn hansı istehsal olunan qeyrimaddi aktivlәrә investisiyalara daxil edilmir?

•

mal nişanları
әsaslı tәmir
nouxau
proqram tәminatı
patentlәr

48 Sәrmayә qoyuluşu nәdir?

•

qeyrimaddi aktivlәrә qoyuluşdur
yeni әsas fond obyektlәrinin yaradılmasına vә mövcud müәssisәnin genişlәndirilmәsinә, yenidәn qurulmasına
tәkmillәşdirilmәsinә vә texnika ilә silahlandırılmasına çәkilәn xәrclәrdir.
torpaq sahәlәrinin әldә edilmәsi xәrclәridir
dövlәt ehtiyatlarının artıtılmasına vәsait qoyuluşudur
maddidövriyyә vәsaitlәrinә qoyuluşdur

49 Verilәnlәrdәn hansı istehsal olunan aktivlәrә investisiyalara daxil edilmir?

•

әsaalı tәmirә xәrclәr
maddi dövriyyә vәsaitlәrinә vәsait qoyuluşu
torpaq sahәlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri
qeyri maddi aktivlәrә xәrclәr
sәrmayә qoyuluşu

50 Maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә görә investisiyalar neçә qrupa ayrılır?

•

2
4
5
6
3

51 Mülkiyyәt formasına görә investisilar neçә qrupa ayrılır?

•

3
5
4
2
6

52 Maliyyә qoyuluşları aktivlәrinә, xüsusilә dә kredit qoyuluşlarına, sәhmlәrә, istiqraz vәrәqәlәrinә vә digәr qiymәtli
kağızlara, sair maliyyә aktivlәrinә qoyuluşlar hansı investisiyaya aiddir:

•

portfel investisiyası.
real aktivlәrә investisiyalar;
rezidentlәrin investisiyaları;
maliyyә investisiyaları;
xarici investisiyalar;

53 Qeyrimaliyyә aktivlәrinin bütün növlәrinin (istehsal vә qeyriistehsal aktivlәri) әldә olunması mәqsәdilә vәsait
qoyuluşlarını hansı investisiya әks etdirir:

•

portfel investisiyası.
real investisiyalar;
maliyyә investisiyaları
rezidentlәrin investisiyaları;
xarici investisiyalar;

54 Beynәlxalq maliyyә hesabatları standartlarına uyğun olaraq, bir ildәn çox olmayan müddәtdә fәaliyyәtdә olan vә öz
növbәsindә sәrbәst satıla bilәn investisiyalar necә adlanır?

•

xarici investisiyalar;
uzunmüddәtli investisiyalar;
qısamüddәtli investisiyalar;
rezidentlәrin investisiyaları;
portfel investisiyası.

55 Sәrmayә qoyuluşunun ödәnmә әmsalı hansı düstürla hesablanır?

•

56 Sәrmayә qoyuluşunun ödәnmә müddәti (Töd) hansı düstürla hesablanmalıdır?

•

Töd=Tqә+Tinv
Töd=T q1ә
Töd=Tinv
Töd=Tist
Töd=Tqә+Tinv+Tist

57 Sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsindә tәtbiq olunan faktiki xalis gәlir necә hesablanir?

•

obyektin satışından әldә olunan puldan әmәyin ödәnmәsi xәrclәrini çıxmaqla
pul mәdaxilindәn maddi resursların mәsarifini çıxmaqla
әlavә edilmiş dәyәrlәri toplanmaqla
satışdan әldә olunan maliyyә nәticәsindәn cari xәrclәrin büdcәyә ödәnişlәrin vә kredit üzrә faizlәrin mәblәğini çıxmaqla
ümumi gәlirdәn istehsal vә satış xәrclәrini çıxmaqla

58 İnvestisiyaların sәmәrәlılıyini tәhlil etmәk vә qiymәtlәndirmәk üçün statistika hansı göstәricilәrdәn istifadә edir?

•

әlavә edilmiş dәyәr
әmәk mәhsuldarlığı
obyektin satışından pul mәdaxili
xalis gәlir, ödәnmә müddәti,investisiyaların gәlirliliyi indeksi
maya dәyәri

59 Verilәnlәrdәn investisiya xәrclәrinә hansı ünsürlәr daxil edilmir?

•

müxtәlif vergilәr
işçilәrin әmәk ödәnişi
sosial ehtiyaclara ayırmalar
material mәsarifi
amortizasiya ayırmaları

60 İnvestisiya layihәsinin reallaşdırılmasından әldә olunan iqtisadi sәmәrә dedikdә nә anlaşılır?
obyektin işә salınması nәticәsindә xәrclәrә qәnaәtin mәblәği
investisiya resurslarının mәsarifi
investisiyadan әldә olunan ümumi gәlir
investisiya nәticәsindә yaranan әlavә dәyәr

•

•

investisiya obyektinin satışdan әldә olunan xalis gәlir

61 Verilәnlәrdәn hansı sәrmayә qoyuluşu qiymәtlәrinin defilyator indeksidir?

•

62 Verilәnlәrdәn hansı sәrmayә qoyuluşunun fiziki hәcm indeksidir?

•
63 Verilәnlәrdәn hansı sәrmayә qoyuluşunun dәyәr indeksidir?

•

64 Verilәnlәrdәn hansı bütün obyektlәr üzrә tikintinin hazırlıq dәrәcәsini müәyyәn etmәyә imkan verir?

•

İ=∑q1p0: ∑q0p0:
İ=∑Bf:∑Bpl
İ=Q1:Q0
İ=31.30
İ=∑Bf:∑OMBf

65 Verilәnlәrdәn hansılar sәrmayә qoyuluşunun texnoloji qurulrşuna daxil olmur?

•

әsaslı tәmir xәrclәri
layihәaxtarış işlәrinә xәrclәr
tikinti işlәrinә xәrclәr
avadanlıqların әldә edilmәsi vә quraşdırılması xәrclәri
istehsal alәt vә inventarlarına çәkilәn xәrclәr

66 İnvestisiya potensialının formalaşmasının mәnbәlәrini neçә qrupa ayirmaq olar?

•

5
6
2
1
3

67 Müәssisәnin ümumi (balans) rentabelliyini verilәn düsturlardan hansı ilә hesablamaq olar?

•

R= (XM:Am) 100
R=XM:MS
R=(MB:İK) 100
R=(SM:İX) 100
R=(XM:CA) 100

68 Balans mәnfәәti 12 mln. manat¸ әsas istehsal vәsaitlәrinin orta dәyәri 19 mln. manat¸ dövriyyә vәsaitlәrinin orta dәyәri
isә 11 mln. manat olmuşdur. Bunlara әsasәn umumi rentabelliyi hesablayın

•

40%;
3% ;
36%;
5%;
9%;

69 Müәssisәnin maliyyә sabitliyinin dәyişmәsini qiymәtlәndirmәk üçün hansı әmsal tәtbiq olunur:

•

bunların hamısı.
likvidlik әmsalı;
manevretmә әmsalı;
avtonomiya әmsalı;
özünәmәxsus vәsaitlәrin vә borc vәsaitlәrinin nisbәti әmsalı;

70 Sabitlik әmsalının optimal qiymәti neçәyә bәrabәrdir:

•

0
1
1.2
0.5
1

71 Müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtini proqnozlaşdırmaq üçün hansı әmsal hesablanır?

•

özünәmәxsus vәsaitlәrin vә borc vәsaitlәrinin nisbәti әmsalı.
likvidlik әmsalı;
avtonomiya әmsalı;
maliyyә sabitliyi әmsalı;
manevretmә әmsalı;

72 Müәssisәnin tәsәrrüfat dövriyyәsinә başqa mәnbәlәri (borc vәsaitlәrini) cәlb etmәk imkanlarını müәyyәn edәrkәn
hansı әmsaldan istifadә olunur?

•

manevretmә әmsalı;
likvidlik әmsalı;
özünәmәxsus vәsaitlәrin vә borc vәsaitlәrinin nisbәti әmsalı.
avtonomiya әmsalı;
maliyyә sabitliyi әmsalı;

73 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin borc mәnbәlәrindәn asılı olmamaq dәrәcәsini müәyyәn etmәk üçün hansı әmsal
tәtbiq olunur?

•

özünәmәxsus vәsaitlәrin vә borc vәsaitlәrinin nisbәti әmsalı.
avtonomiya әmsalı;
maliyyә sabitliyi әmsalı;
manevretmә әmsalı;
likvidlik әmsalı;

74 Müәssisәnin öz vәsaitlәri ilә manevr etmәk imkanlarını müәyyәn edәrkәn hansı әmsaldan istifadә olunur?

•

özünәmәxsus vәsaitlәrin vә borc vәsaitlәrinin nisbәti әmsalı.
avtonomiya әmsalı;
maliyyә sabitliyi әmsalı;
manevretmә әmsalı;
likvidlik әmsalı;

75 Verilәnlәrdәn hansı istehsalın sәmәrәliliyinin dәyişәn tәrkibli indeksinin düsturudur?

•
76 Verilәnlәrdәn hansı hesabi orta mәsrәf indeksinin düsturudur?

•
77 Ümumi gәlirin 840 min manat, satılmış mәhsulun tam maya dәyәrinin isә 700 min manat olduğunu nәzәrә alaraq
ümumi gәlirliyi hesablayın.

•

20%
16%
52%
46%
32%

78 Müәssisәnin aşağıdakı mәlumatı vardır. (mln.man.) 1. Ümumi pul mәdaxili 240 2. Daxili xәrclәr – 60 3. Xarici
xәrclәr – 120 4. Vergilәr – 10 Müәssisәnin xalis mәnfәәtini hesablayın.

•

110
30
50
120
90

79 Müәssisәnin aşağıdakı mәlumatı vardır.(mln.man.) 1. Ümumi pul mәdaxili 120 2. Daxili xәrclәr – 30 3. Xarici xәrclәr
– 60 4. Vergilәr – 5 Müәssisәnin mәnfәәtini hesablayın.

•

60
90
20
25
30

80 Müәssisәnin sәrәncamında qalan xalis mәnfәәti necә hesablanır?

•

bölüşdürülәn mәnfәәtin mәblәğlәrini toplamaqla
ayrıayrı bölmәlәrin әldә etdiyi gәlirlәri toplamaqla
satışdan әldә olunan mәnfәәtin üzәrinә satışdan kәnar gәlirlәrin vә xәrclәrin saldosunu gәlmәklә
mәhsul satışından әldә olunan ümumi pul mәdaxilindәn istehsal vә satış xәrclәrini çıxmaqla
balans mәnfәәtinin vergiyә cәlb olunan mәblәğindәn güzәştlәri nәzәrә almaqla vә vergilәri çıxmaqla

81 Müәssisәnin balans (ümumi) mәnfәәti necә hesablanır?

•

ümumi gәlirdәn vergi güzәştlәrini çıxmaqla
hәr cürә satışdan әldә olunan mәnfәәti toplamaqla
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәrinin әldә etdiyi gәlirlәri toplamaqla
ümumi pul mәdaxilindәn vergiyә verilәn avansları çıxmaqla
әmtәәlik mәhsulun satışından әldә olunan mәnfәәtin üzәrinә başqa maddi qiymәtlilәrin satışından mәnfәәti vә satışdan kәnar
әmәliyyatlardan gәlirlәrin vә xәrclәrin saldosunu gәlmәklә

82 әmtәәlik mәhsulun satışından әldә olunan mәnfәәtin mәblәği necә hesablanır?

•

sair gәlirlәri vә itgilәri toplamaqla
ümumi pul mәdaxilindәn xarici xәrclәri çıxmaqla
ümumi pul mәdaxilindәn daxili xәrclәri çıxmaqla
mәhsul vә xidmәtlәrin satışından әldә olunan pul mәdaxilindәn tam (kommersiya) maya dәyәrini çıxmaqla
ayrıayrı mәhsulların satışından әldә olunan gәliri toplamaqla

83 [Vergi tutulana qәdәrki mәnfәәtin mәblәği necә hesablanır?

•

satışdan әldә olunan vәsaitdәn material xәrclәrini çıxmaqla
mәhsul vә xidmәtlәrin satışından әldә olunan pul mәdaxilindәn pul xәrclәrini çıxmaqla
satışdan pul mәdaxilindәn daxili xәrclәri çıxmaqla
satışdan pul mәdaxilindәn xarici xәrclәri çıxmaqla
mәhsul vә xidmәtlәrin, malların vә әmlakın satışından әldә olunan vәsaitdәn xәrclәri çıxmaqla

84 Müәssisәnin maliyyә nәticәlәri vә maliyyә vәziyyәti statistikasının әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisәnin ümumi xәrclәrini müәyyәn etmәk
müәssisәnin pul gәlirlәrini uçota almaq
onların tәhlili metodlarını müәyyәn etmәk
göstәricilәr sistemini işlәyib hazırlamaq
müәssisәnin maliyyә nәticәlәrinә dair mәlumatlatrı topıamaq, işlәyib hazırlamaq vә tәhlil etmәk

85 Müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәri vә maliyyә vәziyyәti statistikasının predmeti nәdәn ibarәtdir?

•

müvafiq göstәricilәr sistemini işlәyib hazırlamaqdan
onun xәrclәrinin ümumi mәblәğini uçota almaqdan
onun gәlirlәrinin hәcmini müәyyәn etmәkdәn
onların maliyyә vәziyyәtini vә nәticәlәrini miqdarca sәciyyәlәndirmәkdәn
tәsәrrüfat subyektlәrinin tәdiyyә qbiliyyәtini qiymәtlәndirmәk

86 Verilәnlәrdәn hansı hormonik orta mәsrәf indeksinin düsturudur?

•
87 Firmanın balans mәnfәәtinin onun istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi göstәrir?

•

Ümumi rentalbelliyi
Mәhsulun rentabelliyini
Ümumi xәrci;
Dәyişәn ümumi mәsrәfi;
Sabit orta mәsrәfi;

88 Mәhsulun satışından әldә edilәn mәnfәәtin umumi mәsrәfә bölünmәsindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad
verirlәr?

•

Mәhsulun rentabeliyi;
Xalis mәnfәәt;
Ümumi mәnfәәt
Ümumi rentalbelliyi
Ümumi xәrci;

89 Maliyyә hesabatının mәlumatlarına әsasәn hansı mәsәlәlәr hәll olunur?

•

pul vәsaitlәrindәn necә istifadә olunması qiymәtlәndirilir
müәssisәnin reytinqi müәyyәn olunur
maliyyә resurslarına olan tәlәbat müәyyәn edilir
maliyyә tәsәrrüfatı ilә әlaqәdar olan bir sıra mühüm mәsәlәlәr hәll olunur
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini daha da yaxşılaşdırmaq üçün tәdbirlәr planı hazırlanır

90 Mәhsulun rentabeliliyinin 3% ümumi mәsrәfin 9000 mln. manat olduğunu bilәrәk mәhsul satışından әldә edilәn
mәnfәәtin mәblәğini hesablayın:

•

270 mln manat
330 mln manat;
250 mln manat;
320 mln manat;
360 mln manat;

91 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin 360 mln. manat¸ ümumi mәsrәfin 4000 mln. manat olduğunu
bilәrәk mәhsulun rentabeliliyini hesablayın:

•

36%;
6%;
3% ;
9%;
25%;

92 Mәhsulun rentabeliliyinin 9% ümumi mәsrәfin 4000 mln. manat olduğunu bilәrәk mәhsul satışından әldә edilәn
mәnfәәtin mәblәğini hesablayın:

•

270 mln manat;
330 mln manat;
320 mln manat;
250 mln manat;
360 mln manat

93 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin 270 mln. manat¸ ümumi mәsrәfin 9000 mln. manat olduğunu
bilәrәk mәhsulun rentabeliliyini hesablayın:
25%;
13 %

•

46%
3%
36%;

94 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin 500 mln. manat¸ ümumi mәsrәfin 8000 mln. manat olduğunu
bilәrәk mәhsulun rentabeliliyini hesablayın:

•

25%;
6,25
46%
13 %
36%;

95 әsas dövrdә müәssisәnin rentabilliyi 1.4, cari dövrdә isә 1.3 olduğu halda rentabelliyin indeksini hesablayın.

•

0,75
0,93
0,91
0,89
1,76

96 Balans mәnfәәtinin mәblәği 300 min manat, istehsal tәyinatlı әsas kapitalın vә dövriyyә kapitalının orta dәyәri 200
min manat vә 150 min manat olduğunu bilәrәk ümumi rentabilliyi hesablayın

•

0.76;
0,92
0.89
0,75
0.86;

97 Satılmış mәhsuldan әldә olunan mәnfәәtinin mәblәği 400 min manat, satılmış mәhsulun maya dәyәri isә 280 min
manat olduğunu bilәrәk satılmış mәhsulun rentabilliyini hesablayın

•

1.94;
1.35;
1,4
1,81
1.55;

98 Satışdan pul mәdaxili 500 min manat, satılmış mәhsulun maya dәyәri isә 290 min manat olduğunu bilәrәk satılmış
mәhsulun rentabilliyini hesablayın

•

0,75
0,72
0,92
0,89
0,66

99 Mәhsulun rentabelliyinin 25%¸ umumi mәsrәfin 600 mln. manat olduğunu bilәrәk mәhsul satışından әldә edilәn
mәnfәәtin mәblәğini hesablayın:

•

600 mln. manat;
300 mln. Manat
150 mln. Manat;
200 mln. Manat;
25 mln. Manat;

100 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin 400 mln. manat¸ ümumi mәsrәfin 8000 mln. manat olduğunu
bilәrәk mәhsulun rentabeliliyini hesablayın:
25%;

•

•

5%;
6%;
3% ;
36%;

101 Mobil vәsaitlәrin quruluşunun sabitliyini xarakterizә edәn göstәtici verilәnlәrdәn hansıdır?

•

әsas kapitalın qurluşu
xalis mobil vәsaitlәrin mәblәğinin mobil vәsaitlәrin ümumi hәcminә nisbәti
immobil vәsaitlәrin quruluşu
aktiblәrin qurluşu
dövriyyә kapitalının qurluşu

102 balans üzrә mobil vәsaitlәrin ümumi mәblәği ilin axırında 64 mln.man, qısa müddәtli borcların mәblәği 33,6
mln.man., uzun müddәtli borc kapitalı isә 13,6 mln. man., olmuşdur. Öz kapitalı hesabına yaradılan mobil vәsaitlәrin
hәcmini müәyyәn edin.

•

36,8 mln.man.
32,8 mln.man
28 mln.man.
2 mln. man.
30,4 mln.man.

103 Balans üzrә mobil vәsaitlәrin ümumi mәblәği ilin axırında 32 mln. man, qısa müddәtli borcların mәblәği 16,8
mln.man, uzun müddәtli borc kapitalı isә 6,8 mln.man olmuşdur. Xalis mibil vәsaitlәrin hәcmini müәyyәn edin.

•

184, mln.man
15,2 mln.man
14 mln.man.
12,0 mln.man
16,4 mln.man

104 Xalis mobil vәsaitlәr vә ya dövriyyә kapitalı statistikada necә adlanır?

•

debitor borcları
mobil vәsaitlәrin ümumi mәblәği ilә qisa müddәtli borcların mәblәği arasındakı fәrq
qiymәtli kağızlar
nәğd pullar
malmaterial qiymәtlilәri ehtiyatı

105 Müәssisәnin öz kapitalına verilәnlәrdәn hansılar aid edilir?

•

uzun müddәtli investisiyalar
uzun müddәtli borc kapitalı
sәhmdar kapitalı, әlavә kapital, ehtiyat kapitalı
qısa müddәtli borclar
real әsas kapitalı

106 müәssisәnin borc kapitalәna verilәnlәrdәn hansı ünsürlәr daxil olur?

•

ehtiyat kapitalı
qısa müddәtli borclar vә uzun müddәtli borc kapital
nizamnamә fondu
sәhmdar kapitalı
әlavә kapital

107 Müәssisәnin immobil vәsaitlәrinә verilәnlәrdәn hansılar aid edilir?

•

malmaterial qiymәtlәri ehtiyatı
debitor borcları
qiymәtli kağızlar
nәğd pullar
uzun müddәtli investisiyalar, real әsas kapital, qeyrimaddi aktvlәr

108 Müәssisәnin mobil vәsaitlәrinә vә yaxud cari aktivlәrinә verilәnlәrdәn hansılar aid edilir?

•

•

nәğd pullar, qiymәtli kağizlar, debitor borcları, malmaterial qiymәtlәri ehtiyatlı
qeyrimaddi aktivlәr
real әsas kapital
uzun müddәtli investisiyalar
borc kapital

109 Mәhsulun rentabelliyinin 20%, istehsal vә satış xәrclәrinin 800 mln. man. olduğunu bilәrәk mәhsul satışından әldә
edilәn mәnfәәti hesablayın

•

145 mln.man
152 mln.man
160 mln.man
120 mln.man
136 mln.man

110 Müәssisәnin ümimi mәnfәәti 18 milyon man., әsas kapitalәn orta dәyәri 34 milyon man., dövriyyә kapitalının orta
dәyәri isz 16 milyon man. olmuşdur Mәnfәәt normasını hesablayın

•

30%
36%
50%
25%
42%

111 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәblәğinin 800 milyon man., hәmin mәhsulların tam maya dәyәrinin 2000
milyon manat olduğunu bilәrәk mәhsulun rentabelliyini hesablayın

•

50%
20%
30%
40%
45%

112 müәssisәnin balans mәnfәәtinin onun istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәtindәn alinan göstәrici necә adlanır?

•

xalis rentabellik
sahәnin rentabelliyi
mәhsulun rentabelliyi
ümumi rentabellik
mәnfәәt norması

113 Mәhsulun satışından әldә edilәn mәnfәәtin istehsal vә satış xәrclәrinin mәblәğinә nisbәtindәn alınan göstәricilәr
statististikada nә deyilir?

•

xalis rentabellik
әsas kapitalın rentabelliyi
dovriyyә kapitalının rentabelliyi
ümumi rentabellik
mәhsulun rentabelliyi

114 Kapitaın hәrәkәtinә dair hesabatda hansı mәlumatlar verilir?

•

xalis rentabellik
әsas kapitala dair göstәricilәr
dövriyyә kapitalәna dair göstәricilәr
öz kapitalına, istehlak fondlarına, qarşıdakı ödәnişlәr üşün ehtiyatlara dair mәlumatlar
istehsal xәrclәrinin ümümi mәblәği

115 Balansa әlavәlәrdә hansı göstәricilәr verilir?

•

әsas vәsaitlәrin mövcudluğu vә hәrәkәti
borc vәsaitlәrinin hәrәkәti
fondların hәrәkәti
debitor vә kreditor borcları
bütün bunların hamısı

116 Mәnfәәt vә itgilәrә dair hesabatda hansı göstәricilәr verilir?

•

әsas fәaliyyәtlә әlaqәdar olan xәrclәr
xarici xәrclәrin mәblәği
satılmış mәhsulların iş vә xidmәtlәrin maya dәyәri, kommersiya xәrclәri, idarıetmә xәrclәri
daxili xәrclәrin mәblәği
әsas fәaliyyәtdәn mәnfәәt

117 Hesablama vә kassa metodlarının fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisә üçün kassa metodu daha sәrfәlidir
birinci halda yola salınmış mallar hәlә satılmış hesab olunmur
ikinci halda yola salınmış mallar artiq satılmış hesab olunur
satışın hәcmi göstәricilәri yola salınmış lakin hәlә dәyәri ödәnilmәmış mәhsulların mәblәği qәdәr fәrqlidir
fәrq ondadır ki müәssisәnin kassasına pul daxil olana kimi müәyyәn maliyyә çәtinliklәri ola bilәr

118 Hesablamalar metodunun mahiyyәti necәdir?

•

pul 1 ilә kimi ödәnildikdә mal satılmış hesab edilir
pul 1 aya kimi ödәnildikdә mal satılmış hesab edilir
pul bankdakı hesaba daxil olandan sonra mal satılmış hesab edilir
pul mal göndәrәnin kasasına daxil olduqdan sonra mal satılmış hesab olunur
yola salınmış mallarlın dәyәri satışından pul vәsaiti kimi göstәrilir

119 Müәssisәlәrdә satışın hәcmi hansı metodlarla müәyyәn edilir?

•

kassa vә hesabalama metodu ilә
müstәqim metodla
qeyrimüstәqim metodla
kassa metodu ilә
hesablama metodu ilә

120 Hesabat ilindә müәssisәnin maliyyә nәticәlәrini tәhlil etmәk üçün hansı hesabat formasının mәlumatlarından istifadә
olunur?

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә dair hesabatdan
mühasibat balansının
kapitalın hәrәkәtınә dair hesabatdan
mәnfәәt vә itgilәrә dair hesabatdan
mühasibat balansına әlavәdәn

121 әmtәәlik mәhsulun satışından әldә edilmiş mәnfәәtin mәblәgi әsas dövrdә 2000 milyon manat, hesabat dövründә isә
2400 milyon manat olmuşdur.әgәr satılmış әmtәәlik mәhsulun maya dәyәrinin әsas dövrdә 4000 milyon manat, hesabat
dövründә isә 4615 milyon manat oldugunu nәzәrә alsaq hesabat dövründә satılmış әmtәәlik mәhsulun rentabellik
göstәricisini hesablayın:

•

46 %
48%
52 %
50%
37 %

122 әmtәәlik mәhsulun satışından әldә edilmiş mәnfәәtin mәblәgi әsas dövrdә 2000 milyon manat, hesabat dövründә isә
2400 milyon manat olmuşdur.әgәr satılmış әmtәәlik mәhsulun maya dәyәrinin әsas dövrdә 4000 milyon manat, hesabat
dövründә isә 4615 milyon manat oldugunu nәzәrә alsaq әsas dövrdә satılmış әmtәәlik mәhsulun `rentabellik göstәricisini
hesablayın:

•

46 %
48%
52 %
50%
37 %

123 Müәssisәnin balans mәnfәәtinin hәcmi hansı düsturla müәyyәn edilir?
Mb= Ms M+Mq.s ,

•

Mb= M M± Mq.s ,
Mb= Ms Md.s± Mq.s ,
Mb= Ms+Md.s± Mq.s ,
Qb= Ms Md.s± Mq.s ,

124 Müәssisәnin mәhsul vә xidmәtlәrin satışından әldә etdiyi mәnfәәtin hәcmi hansı düsturla hesablanır?

•

MS.= ∑ (qz)×q
MS.= ∑ (qp)×q
MS.= ∑ (zp)×q
MS.= ∑ (pz)×q
MS.= ∑ (zq)×q

125 Avtonomiya әmsalının (әa) 0,5dәn böyük olması nә demәkdir?

•

bu o demәkdir ki, әmlakın böyük hissәsi müәssisәnin öz kapitalı hesabına formalaşmır
müәssisәnin gәlәcәkdә maliyyә çәtinliklәrinin azalacağını söylәmәyә imkan verir
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti pislәşir
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtindә durğunluq vardır
müәssisә bütün tәdiyyәlәri öz xüsüsi vәsaitlәri hesabına hәyata keçirә bilmәz

126 Mәhsul vә xidmәtlәrin satışından pul mәdaxilinin1200 min man, dövriyyә vәsaitlәrinin ortaillik dәyәrinin isә 300
min manat olduğunu bilәrәk dövretmә әmsalını hesablayın

•

12
8
4
6
10

127 Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә göstәricilәri hansılardır?

•

mәhsulun rentabelliyi
fondtutumu
fondverimi
mәnfәәt
dövriyyә әmsalı, tәhkim olunma әmsalı

128 Tәhkim olunma әmsalının 0,33 olduğunu bilәrәk dövriyyә әmsalını hesablayın

•

5.0
3.0
2.5
2.0
4.0

129 Dövriyyә әmsalının 5 olduğunu bilәrәk tәhkim olunma әmsalını hesablayın

•

0.2
0.4
0.5
0.1
0.3

130 Likvidlik әmsalının aşağı düşmәsi nә demәkdir?

•

müәssisәnin öz vәsaitlәrilә manevr etmәk qabiliyyәtinә malik olduğunu göstәrir
müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin pislәşdiyini göstәrir
müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin dәyişmәdiyini göstәrir
müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin yaxşılaşması demәkdir
gәlәcәkdә tәdiyyә qabiliyyәtinin necә olcağını söylәmәyә imkan verir

131 Manevretmә әmsalının dinamikada artması nә demәkdir?
müәssisәnin öz vәsaitlәrilә manevr etmәk qabiliyyәtinә malik olmadığını göstәrir.
müәssisәnin maliyyә vәsaitinә ehtiyacının olduğunu göstәrir

•

müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin aşağı olmasıdır
müәssisәnin maliyyә dinamikasında sabit olmadığını göstәrir
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin sabit olmasını әks etdirir

132 [Sabitlik әmsalının (әs) 1dәn böyük olması nә demәkdir?

•

müәssisәnin öz vәsaitlәrilә manevr etmәk qabiliyyәtinә malik olmadığını göstәrir.
Bu müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin gәlәclәkdә yaxşılasşması imkanlarının olduğunu göstәrir
müәssisәnin öz öhdәliklәrini ödәmәk üçün xüsusi vәsaitlәrinin kifayәt etmәdiyini sübut edir
bu özgәyә olan borclarını ödәmәk üçün müәssisәnin öz vәsaitlәrinin kifayәt etdiyini göstәrir
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin qәnaәtbәxş olduğunu göstәrir

133 Bir dövriyyәnin müddәti necә hesablanır?

•

dövriyyә kapitalının ümumi hәcminin müәssisә işçilәrinin orta sayına nisbәtilә
immobil vәsaitlәrin ümumi mәblәğini müәssisәnin iş günlәrinin sayına nisbәtilә
mobil vәsaitlәrin ümumi mәblәğini tәqvim günlәrinin sayına bölmәklә
dövriyyә iştirak edәn dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığının maddi xәrclәrә nisbәtilә
öyrәnilәn dövrdәki tәqvim günlәrinin sayının dövriyyә әmsalına bölmәklә

134 Firmanın balans mәnfәәti 9 mln. manat¸ әsas istehsal vәsaitlәrinin orta dәyәri 17 mln. manat¸ dövriyyә vәsaitlәrinin
orta dәyәri isә 8 mln. manat olmuşdur. Bunlara әsasәn umumi rentabelliyi hesablayın

•

3% ;
5%;
9%;
25%;
36%;

135 80 әdәd mәmulatın istehsalına 320 kq material sәrf olunduğunu bilәrәk, materialın xüsusi mәsarifini hesablayın

•

5,0 kq
3,0 kq
2,0 kq
1,2 kq
4,0 kq

136 Dövetmә әmsalının 4 olduğunu bilәrәk tәhkim olunma әmsalını hesablayın

•

0.8
0.25
0.1
0.2
0.5

137 Dövriyyә vәsaitlәrlәrinin dövriyyәsinin sayı necә hesablanır?

•

material xәrclәrinin mәblәğini ietahsal ehtiyatların orta qalığına bölmәklә
istehsal vә tәdavül xәrclәrinin ümümi mәblәğinin dövriyyә vәsaitlәrinin orta mәblәğinә bölmәklә
istehsal vә tәdavül xәrclәrinin xarici xәrclәrin mәblәğinә nisbәti ilә
mәhsul istehsalına vә satışına çәkilәn daxili xәrclәrin ümumi mәblәğinin dövriyyә vәsaitlәrinin dövrün әvvәlinә olan qalığına
nisbәtilә
satışdan daxil olan pul vәsaitini dövriyyә vәsaitinin orta qalığına nisbәtilә

138 Kreditor borcları nәdir?

•

tәhtәl hesab şәxslәr verilәn avanslardır
mallar, iş vә xidmәtlәr üçün kreditorlarla, büdcә ilә, büdcәdәn kәnar fondlarla, mal satanlarla vә podratçilarla hesablaşmalar üzrә
müәssisәnin borclarından ibarәtdir
müәssisәnin әmәk haqqı üzrә fәhlә vә qulluqçulara verdiyi avanslardır
başqa hüqüqi vә fiziki şәxslәrin bu müәssisәyә olan borcudur
müәssisәnin әmәk haqqı üzrә işçilәrә olan borcudur

139 Debitor borclarının qaytarılmasının orta müddәti necә hesablanır?

•

debitor borclarının verilmәsi tarixindәn qaytarılması tarixinә kimi keçәn günlәrin sayi ilә
dövrdәki tәqvim günlәrinin sayının debitor borclarının dövriyyәsi әmsalına, nisbәti ilә

•

ildәki tәqvim günlәrinin sayının debitor borclarının orta qalığına nisbә ilә
debitor borclarının yaranması tarixi ilә
debitor borcların qaytarılması ilә

140 Debitor borclarının dövriyyәsi әmsalı necә hesablanır?

•

müәyyәn tarixә olan debitor borclarının mәblәğinin hәmin tarixә müәssisәnin pul resurslarının ümumi hәcminә nisbәti ilә
debitor borcların kreditor borclarına nisbәti ilә
debitor borclarının ödәnmә müddәti ilә
satışdan әldә olunan pul vәsaitinin mәblәğinin debitor borclarının mәblәğinә nisbәti ilә
dövrdәki tәqvim günlәrinin sayının debitor borclarının orta galığına nisbәtilә

141 Debitor borcları nәdir?

•

müәssisәnin daxili hesablaşmalar üzrә borclarıdır.
әmәk haqqı üzrә işçılәrlә hesablaşmalardır
müәssisәnin başqa müәssisә vә tәşkilatlara olan borcudur
müәssisәnin xarıcı mal satanlara olan borclarıdır
mal, iş vә xidmәtlәr üçün alıcılarla hesablaşmalar, tәhtәl hesab şәxslәrin borclsrı, mal satan vә podratçılara verilәn avanslar üzrә
borclardır

142 Müәssisәnin valyuta özünüödәmә әmsalı necә hesablanır?

•

valyuta nişanlarının küpir qurluşu ilә
xarici valyutanın kursu ilә
daxili valyutanın xarıcı valyutaya nisbәtilә
daxil olan valyutanın hәcminin onun mәsarıfınә nisbәti ilә
valyuta ehtiyatının dinamikası ilә

143 Müәssisәnin debitorlarla vaxtlı vaxtında hesablaşmaları aparmaq üçün hansı imkanlara malik olduğunu
qiymәtlәndirmәk üçün hansı düstürdan istifadә olunur?
m10.JPG

•

144 Müәssinin tәdiyyә qabiliyyәtini proqnozlaşdırmaq üçün verilәn düstürlardan hansı tәtbiq olunur?

•

145 Müәssisәnin öz vәsaitlәri ilә dәrәcәdә manevr etmәk qabiliyyәtini verilәn düstürlardan hansı daha düzgün әks etdirir?

•
146 Müәssisәnin tәsәrrüfat dövriyyәsinә borc vәsaitlәrinin cәlb olunması zәrurәtini әsaslandırmaq üçün hansı düstürdan
istifadә olunur?

•
147 Müәssisәnuin maliyyә vәziyyәtinin borc mәnbәlәrindәn asılılıq dәrәcәsini verilәnlәrdәn hansı düstürla xarakterizә
etmәk olar?

•

148 Oxşar iqtisadi mәqsәd vә funksiyalara malik çoxsaylı müәssisәlәrin mәcmusu adlanır?

•

birlik
tәşkilat;
sektor;
sahә;
müәssisә;

149 Kimlәr müәssisә hesab olunur?

•

qeydiyyat şәhadәtnamәsi vә lisenziyası olan vahiddir
başqa vahidlәrlә tәsәrrüfat münasibәtinә girmәk hüququ olmayan vahiddir
ayrıayrı fiziki şәxslәr
ayrıayrı sahibkarlar
müstәqil balansa malik olan әn kiçik vә yaxud әn iri instituion vahiddir

150 İlin әvvәlinә işçilәrin sayı  893, il әrzindә işә qәbul edilәnlәr  360, işdәn çıxanlar isә  403, o cümlәdәn öz arzusu ilә
çıxanlar 321, nizamintizamı pozduğuna görә 12 nәfәr olmuşdur. İlin sonuna işçilәrin sayı 850 nәfәr tәşkil etmişdir. İşә
qәbul edilmә üzrә dövriyyә әmsalını hesablayın

•

38,2%
36,8%
41,3%
11%
62%

151 Müәssisәlәr statistikasının göstәricilәr sistemi nәdir?

•

İqtisadiyyat vә iqtisadi proseslәrin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmiş göstәricilәrinin çoxluğudur
Göstәricilәr çoxluğudur
Hadisәlәri xarakterizә edәn rәqәmlәrdir
Mücәrrәd rәqәmlәr yığımıdir
Müәssisәlәrin illik fәaliyyәt nәticәsidir

152 İqtisadi statistika sistemindә müәssisәlәr statistikasının yerini necә görürsünüz?

•

Sosial statistikanın bir hissәsidir
Iqtisadi statistika üçün әsas mәlumat mәnbәidir
demoqrafiya statistikasının әsasıdır
Sanibkarlıq statistikasının tәrkib hissәsidir
Iqtisadi statistikanin әsasını tәşkil edir

153 Müәssisәlәr statistikası hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

Maliyyә vә bank statistikası
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinin statistikası
Qiymәt vә xarici ticarәt statistikası
MHS
Maliyyә, sığorta, dövlәt büdcәsi vә tәdiyyә balansı statistikası

154 Müәssisәlәr statistikası sisteminin fәaliyyәtinin hüquqi әsasını nә tәşkil edir?
Müәssisәlәr reqistri
Tәsnifatlar sistemi

•

Fәaliyyәt növlәri vә mәhsul tәsnifatları
“Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan respublikasının qanunu
Mühasibat uçotunun vahid hesablar planı

155 Kiçik müәssisәlәrin fәaliyyәti hansı statistika metodu ilә öyrәnilir?

•

Monoqrafiya müşahidәsi
Anket müşahidәsi
Bilavasitә müşahidә
Başdanbaşa müşahidә
Seçmә müşahidәsi

156 İri müәssisәlәrin fәaliyyәti hansı statistika metodu ilә öyrәnilir?

•

Seçmә müşahidәsi
Monoqrafiya müşahidәsi
Bilavasitә müşahidә
Başdanbaşa müşahidә
Anket müşahidәsi

157 Hәm hüquqi şәxs yaratmadan fiziki şәxs kimi fәaliyyәt göstәrәn fәrdi sahibkarlar vә hәmdә hüquqi şәxs kimi
fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr necә adlanır?

•

yerli vahid
hüquqi vahid
tәşkilati vahid
fiziki vahid
institusional vahid

158 Qәrarların qәbul edilmәsindә müәyyәn müstәqilliyә malik olan, mәhsul istehsal edәn vә xidmәtlәr göstәrәn tәşkilati
vahid necә adlanır:

•

birlik.
sahә;
müәssisә;
sektor;
tәşkilat;

159 Baş şirkәt vә onun nәzarәt etdiyi törәmә müәssisәlәrin mәcmusu necә adlanır:

•

açıq müәssisәlәr.
holdinq;
kiçik müәssisәlәr;
qapalı müәssisәlәr;
mәhdud cәmiyyәt

160 Müәyyәn olunmuş qaydada dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәtindәn müxtәlif tәşkilati hüquqi qurumların şәxsi
mülkiyyәtinә keçmiş müәssisәlәr adlanır:

•

açıq müәssisәlәr.
özәllәşdirilmiş müәssisәlәr;
kiçik müәssisәlәr;
qapalı müәssisәlәr;
mәhdud cәmiyyәt

161 Verilәnlәrdәn hansılar müәssisәlәr statistikasının mәlumat mәnbәlәrinә daxil edilmir?

•

Dövlәt Statistika Komitәsinin buraxdığı mәcmuәlәr
müәssisәlәrin registri
rәsmi statistikanın cari vә illik hesabat formaları
inzibati mәnbәlәr
birdәfәlik vә seçmә müşahidәlәr

162 Respodentlәrә düşәn yükün azaldılmasına nail olmaq üçün hansı tәdbirlәr görülmәlidir?

•

hesabat formaları uzlaşdırılmalı, statistik mәlumatların inzibati mәnbәlәrdәn (vergi, gömrük, bank vә s.) әldә edilmәsi

bәzi hesabatlar lәğv edilmәli
onların işinә müdaxilә olunmamalıdır
onlar hesabat vermәkdәn azad olunmalı
seçmә müşahidәsi daha geniş tәtbiq olunmalı

163 Müәssisәlәr qruplaşdırılarkәn hansı әlamәtlәr әsas götürülür?

•

necә istehsal etmәsi
müәssisәnin harada yerlәşmәsi
onun kimә mәxsus olması
mülkiyyәt forması, hәcmi vә mәnsub olduğu sahә
nә istehsal etmәsi

164 Müәssisә termininin izahında Avropa Birliyinin Statistika Bürosunun vә milli qanunvericiliyin şәrhi arasındakı fәrq
nәdәn ibarәtdir?

•

istehsalla mәşğul olmayan subyektlәrin bu anlayışa daxil edilmәmәsi
fәrdi istehsalçıların nәzәrә alınmaması
hüquqi şәxs kimi çıxış edәn tәsәrrüfat subyektlәrindәn
hüquqi şәxs yaratmadan fiziki şәxs kimi fәaliyyәt göstәrәn fәrdi sahibkarlardan
milli qanunvericilikdә müәssisә anlayışına daha geniş tәşkilatı vahid kimi baxılması

165 XTBdәn MHSni fәrqlәndirәn әsas cәhәt nәdәn ibarәtdir

•

respublikanın ÜDMun istehsalını, bölüşdürülmәsini vә istifadәsini әks etdirәn hesablar vә cәdvәllәr mәcmusundan ibarәt olması
onun daha yetgin vә tam olması
asan tәrtib olunması
tәhlil vә proqnozlaşdırma üçün daha әlverişli olması
ardıcıl vә mәntiqi olması

166 Yalnız bir fәaliyyәt növü ilә mәşgiul olan müәssisәlәrin bir hissәsini mәcmusu necә adlanır:

•

sahә;
müәssisә;
sektor;
tәşkilat;
birlik

167 Müәssisәlәr statistikasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

MHS konsepsiyalarina әsaslanan statistika mәlumatlarını әkdә etmәk üçün milli tәsnifatlar sistemini vә müәssisәlәr reqistrini
yaratmaq, göstәricilәr sistemini tәkmillәşdirmәk vә ölkәlәr arası müqayisәlәri tәmin etmәk
müәssisәlәrin demoqrafiyasını öyrәnmәk
müәssisәlәrin tәrkibini vә dinamikasını öyrәnmәk
müssәlәrin sayını öyrәnmәk
Müәssisәlәrin fәaliyyәt nәticәlәrini aşkar etmәk

168 Müәssisәlәr statistikasinin predmeti nәdir?

•

müәssisәlәrin iqtisadiyyatında baş verәn kütlәvi hadisә vә proseslәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt tәrәfini öyrәnәrәk özündә әks
etdirәn informasiya sistemidir
müәssisәlәrin iqtisadiyyatinı öyrәnmәk
müәssisәlәrin fәaliyyәt nәticәlәrini aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
müәssisәlәrdә statistika müşahidәsini tәşkil etmәk
müxtәlif sosialiqtisadi әlamәtlәrә görә müәssisәlәri qruplaşdirmaq

169 Müәssisәlәrin dövlәt reqistri nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәtinin uçotu vasitәsidir
Statistik müşahidәsi vahidlәrinin baş mәcmusu haqqında sosial, iqtisadi vә demoqrafik göstәricilәr sistemidir
Müәssisәlәrin adbaad siyahısıdır
Statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusudur
Tәsәrrüfat vahidlәrinin qruplaşdirilması vasitәsidir

170 Müәssisәlәr statistikasında demoqrafiya termini altında nәlәr nәzәrdә tutulur?
Müәssisәlәrin hәcminin dәyişmәsi haqqında mәlumatlar

•

köhnә texnologiya ilә işlәyәn müәssisәlәrin baglanması haqqında mәlumatlar
müәssilәrin parçalanması әsasında yeni vahidlәrin yaranması haqqında mәlumatlar
iflasa uğrayan müәssisәlәrinin öz fәaliyyәtini dayandaiması haqqında mәlumatlar
müәssisәlәrin yaranması, birlәşmәsi, fәaliyyәtinin dayandırılması vә s. haqqında mәlumatlar

171 Kiçik sahibkarlıq subyektlәri hansı müәssisәlәr hesab olunur?

•

işçilәrinin sayı 30 nәfәrdәn vә illik dövriyyәsi 300 min manatdan az olan kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
işçilәrinin sayı 100 nәfәrdәn vә illik dövriyyәsi 500 min manatdan az olan sәnaye vә tikinti müәssisәlәri
işçilәrin sayı 20 nәfәrdәn vә illik dövriyyәsi 150 min manatdan az olan elmi texniki vә konsaltinq xidmәtinin müәssisәlәri
işçilәrinin sayı 10 nәfәrdәn vә illik dövriyyәsi 200 min manatdan az olan pәrakәndә ticarәt, nәqliyyat vә başqa fәaliyyәt
sahәlәrilә mәşğul olan müәssisәlәr
işçilәrinin sayı 20 nәfәrdәn vә illik dövriyyәsi 600 min manatdan az olan topdan satış müәssisәlәri

172 Özәllәşdirilmiş müәssisәlәrin sayının ölkәnin regionun iqtisadiyyat sahәsinin müәssisәlәrinin ümumi sayına
nisbәtinin faizlә ifadәsi hansı göstәrici ilә hesablanır:

•

Özәllәşdirilmiş әmlakın dәyәri;
Özәllәşdirilmiş müәssisәlәrin xüsusi cәkisi;
iqtisadiyyat sahәsinin müәssisәlәrinin xüsusi cәkisi.
iqtisadiyyat sahәsinin müәssisәlәrinin ümumi sayı;
Özәllәşdirilmiş müәssisәlәrin sayı;

173 Tәşkilati quruluşuna görә müәssisә birliklәrinin hansı formaları vardır?

•

ümumi vә xüsusi;
sәrt vә mülayim;
düz vә tәrs.
üfüqi vә şaquli;
sadә vә mürәkkәb;

174 Fәaliyyәti әsasәn öz üzvlәrinin şәxsi әmәyinә әsaslanan kollektiv mülkiyyәt formaları nә adlanır?

•

birliklәr
kooperativlәr
icarә müәssisәlәri
sәhmdar cәmiyyәti
icarә kollektivlәri

175 Hansı statistika müәssisәlәr statistikasına aid edilmir?

•

maliyyә statistikası.
kәnd tәsәrrüfatı statistikası;
xarici ticarәt statistikası;
qiymәt statistikası;
MHS

176 Fәaliyyәtin cografiyasına görә müәssisә birliklәri bölünür:

•

beynәlxalq ,milli, regional;
regional, regionlararası, transmilli;
regionlararası,regiondaxili.
milli ,transmilli;
daxili, xarici;

177 Müәssisәlәrin struktur staistikasının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Tikintinin vәziyyәtini öyrәnmәk;
konyuktur dәyişikliklәrә birbaşa aid olmayan illik mәlumatları vermәk;
Kәnd tәsәrüfatından başqa bütün sahәlәrin vәziyyәtini xarakterizә edәn qisa müddәtli göstәricilәrin meylliәrini aşkar etmәk.
Nәqliyyat vә rabitәnin vәziyyәtini öyrәnmәk;
Ticarәtin vәziyyәtini öyrәnmәk;

178 İlin әvvәlinә işçilәrin sayı  893, il әrzindә işә qәbul edilәnlәr  360, işdәn çıxanlar isә  403, o cümlәdәn öz arzusu ilә
çıxanlar 321, nizamintizamı pozduğuna görә 12 nәfәr olmuşdur. İlin sonuna işçilәrin sayı 850 nәfәr tәşkil etmişdir. Kadr
axını әmsalını hesablayın.

•

62 %
89 %
38,2 %
36,8 %
11 %

179 Müәssisәlәrin struktur (illik) statistikasının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Müәssisәlәrin illik hesabat mәlumatlarını sistemlәşdirir vә yekunlaşdirir
Müәssisәlәrin madditexniki bazasının vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk
Fәaliyyәt növü vahildlәrinin, yerli vahidlәrin vә fәaliyyәt növünün yerli vahidlәrinin әsas mikroiqtisadi gostәricilәrini öyrәnmәk
Müәssisәlәrin sosial iqtisadi güstәricilәrinin dinamikasını öyrәnir
Müәssisәlәri müxtәlif әlamәtlәrә görә qruplaşdırır

180 Cari statistikanın tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

Sәnayenin vәziyyәtini öyrәnmәk
Nәqliyyat vә rabitәnin vәziyyәtini öyrәnmәk
Ticarәtin vәziyyәtini öyrәnmәk
Kәnd tәsәrüfatından başqa bütün sahәlәrin vәziyyәtini xarakterizә edәn qisa müddәtli göstәricilәrin meylliәrini açkar etmәk
Tikintinin vәziyyәtini öyrәnmәk

181 Müәssisәlәrin struktur staistikası nәyi öyrәnir:

•

Müәssisәnin özünün ,habelә fәaliyyәt növü vahidlәrinin , yerli vahidlәrin vә s. vәziyyәtini xarakterizә edәn әsas makroiqtisaqi
göstәricilәri;
Tikintinin vә ticarәtin cn әsas makroiqtisaqi göstәricilәri;
Nәqliyyat vә rabitәnin vәziyyәtini xarakterizә edәn әsas makroiqtisaqi göstәricilәri;
Sәnayenin vә nәqliyyatın vәziyyәtini xarakterizә edәn әsas makroiqtisaqi göstәricilәri;
Kәnd tәsәrüfatından başqa bütün sahәlәrin vәziyyәtini xarakterizә edәn qısa müddәtli göstәricilәri;

182 Müәssisәlәr statististikasının tәrkib hissәlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Riyazi statistika
Registr
Mühasibat umotunun vahid hesablar planı
Tәsnifatlar
Kәmiyyәt gostәricәlәri statistikası (cari) vә illik statistika) vә keyfiyyәt gostәricilәri statistikası

183 Müәssisә nәdir?

•

Hüqüqi şәxsdir
Bir qrup fiziki şәxslәrin birlәşmәsidir
Hәm istehsal, hәm dә maliyyә mәsәlәlәrindә müstәqil qәrarlar qәbul etmәk hüquqi olan iqtisadi vahiddir
Inzibati vә iqtisadi müstәqilliyә malik olmayan tәsәrrüfat subyektidir
Fiziki şәxsdir

184 Dövlәt statistikası sistemindә islahatlarin hәyata keçirilmәsi vә müәssisәlәr statistikasina keçirilmәsi zәrurәti nә ilә
әlaqәdardir?

•

Bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinin tәtbiqi ilә
Sosializm sisteminin dağilması ilә
Milli statitika sisteminin dünya statistikası sisteminә inteqrasiya olunması zәrurәti ilә
MHSnә keçirilmәsi ilә
Sovet statistikası metodologiyasının qüsürlu olması ilә

185 Kәmiyyәt göstәricilәri statististikasının tәrkib hissәlәri hansılardır?

•

Tәsnifatlar sistemi vә müәssisәlәr registri;
Müәssisәlәrin qısamüddәtli statistikası vә müәssisәlәrin struktur statistikası;
Cari vә illik statistika.
Müәssisәlәrin illik vә keyfiyyәt gostәricilәri statistikası
Mühasibat uçotunun vahid hesablar planı;

186 Ölkәnin müxttәlif regionlarında vә iqtisadi fәaliyyәt sektorlarında müәssisә vә yerli vahidlәrin әmәlә gәlmәsini
,mövcudlugunu vә fәaliyyәtinin qurtarmasını xarakterizә edәn kәmiyyәt göstәricilәrini әldә etmәyә imkan verәn mühüm

vasitә necә adlanır?

•

müәssisәnin registri;
mühasibat uçotunun vahid hesablar planı.
tәsnifat;
hesab planı;
tәsnifatlar sistemi;

187 Hansı müәssisә birliklәrindә birliyә daxil olan müәssisәlәr istehsal prosesinin eyni mәrhәlәsindә iştirak vә ya eyni
tipli mәmulatlar istehsal edirlәr?

•

üfüqi tәşkilati quruluşu olan müәssisә birliklәri;
geniş çeşidli mal vә xidmәtlәr buraxan müәssisә birliklәri.
yüksәk diversifikasiya sәviyyәsi olan müәssisә birliklәri;
konqlomeratlar;
şaquli tәşkilati quruluşu olan müәssisә birliklәri;

188 Hansı müәssisә birliklәrindә birliyә daxil olan müәssisәlәr müәyyәn növ mәhsulun istehsalı prosesinin başqa başqa
mәrhәlәlәrindә iştirak edirlәr?

•

şaquli tәşkilati quruluşu olan müәssisә birliklәri;
geniş çeşidli mal vә xidmәtlәr buraxan müәssisә birliklәri.
yüksәk diversifikasiya sәviyyәsi olan müәssisә birliklәri;
konqlomeratlar;
üfüqi tәşkilati quruluşu olan müәssisә birliklәri;

189 Eyni trestә daxil olan bir müәssisәnin hesabat dövründә istehsal etdiyi mәhsulundan hәmin trestin başqa
müәssisәsindә yeni mәhsul istehsal etmәk üçün emala gedәn mәhsulların dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

satılmış mәhsul.
trestdaxili dövriyyә;
ümumi dövriyyә;
yüklәnmiş dövriyyә;
әmtәәlik mәhsul;

190 Müәssisәnin özünün istehsal etdiyi yarımfabrikatlardan hәmin müәssisә daxilindә başqa mәhsul istehsal etmәk üçün
istifadә edilәn hissә dedikdә nә başa düşülür?

•

әmtәәlik mәhsul;
satılmış mәhsul.
zavoddaxili dövriyyә;
ümumi dövriyyә;
yüklәnmiş mәhsul;

191 Aşağıdakılardan hansı natural ölçü vahidlәrinә aid deyil: 1  kq, 2  tonn, 3  manat, 4  litr, 5 dollar, 6 әdәd

•

4, 6
3, 6
3, 5
2, 5
1, 3

192 Ümumi әlavә dәyәrin 600 mln.man, aralıq istehlakın isә 400 mln.man olduğunu bilәrәk mәhsul vә xidmәtlәrin
ümumi buraxılışının mәblәğini hesablayın:

•

1000 mln.man
600 mln. man.
800 mln. man.
900 mln. man
700 mln.man

193 Xidmәt nәdir?
mәhsulun tәrkibini dәyişәn işdir
mәhsula yeni istehlak xüsusiyyәti vermәyәn işdir
özü üçün görülәn işdir

•

başqası üçün görülәn işdir
fәaliyyәtin elә bir növüdür ki, o mәhsulun (obyektin) maddiәşya formasını dәyişmir

194 Mәhsul nәdir?

•

maddi formaya malik olan, lakin müәyyәn tәlabatı ödәmәyәn obyektdir
tәbiәtdә hazır şәkildә mövcud olan nemәtdir
xammal vә materialdan emal nәticәsindә әldә olunan mәmulatdır
hәr hansı fәaliyyәtin son nәticәsidir
dәyәrә vә istehlak dәyәrinә malik olmayan әşyadır

195 Mәhsulların natural uçotunun әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsulun çeşid tәrkibini öyrәnmәyә imkan verir
mәhsulun növü fәrqlәndiyi üçün pul ölçü vahidindә öyrәnmәyә imkan verir
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn mәhsul istehsalının hәcmini hesablamağa vә material balanslarını tәrtib etmәyә imkan verir
mәhsulun keyfiyyәtinin maliyyә nәticәlәrinә tәsirini ölçmәyә imkan verir
mәhsulun dәyәr göstәricilәrini hesablamağa imkan vermir

196 Mәhsulun şәrti vahidlәrlә uçotunun mahiyyәti vә әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

mәhsulun dәyәrini hesablamaq üçün әsas götürülür
mәhsulları vahid ölçüyә keçirmәklә dinamikasını öyrәnmәyә imkan verir
müxtәlif mәhsulların birbaşa toplanmasına imkan verir
yekcins mәhsullar öz texniki –iqtisadi xarakteristikasına vә tәrkibindәki hәr hansı maddәnin miqdarına görә fәrqlәndikdә şәrti
vahid kimi qәbul edilәn bir növ mәhsula çevrilir
mәhsulun maddiәşya qurluşunu öyrәnmәyә imkan verir

197 Hazır mәhsul dedikdә nә başa düşülür?

•

Hazırlanması götürülmüş tәsәrrüfat – rezident vahidi çәrçivәsindә başa çatmış mәhsullar
Bir sex vә ya bölmә daxilindә emal prosesini başa vurmamış mәhsullar
Öz şәxsi istehsalları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar
Müәyyәn hazırlıq dәrәcәsinә çatdırılmış vә bu müәssisә daxilindә yenidәn emalı gözlәnilәn mәhsullar
Satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istfadә edilmәyәn mәhsullar

198 Hesabat dövründә pulun daxil olub olmamasından saılı olmayaraq istehlakçılara yüklәnib yola salınmış mәhsulların
vә habelә sifarişçilәrin qәbul etdiyi işlәrin vә xidmәtlәrin dәyәrini sәciyyәlәndirәn göstәrici necә adlanır?

•

qeyri bazar mәhsulu.
yüklәnmiş mәhsul;
әmtәәlik mәhsul;
satılmış mәhsul;
bazar mәhsulu ;

199 Mәhsulun dәyәr ifadәsi ilә göstәricilәr sisteminә daxil deyil:

•

satılmış mәhsul.
әmtәәlik mәhsul;
zavoddaxili dövriyyә;
ümumi dövriyyә;
yüklәnmiş mәhsul;

200 Ümumi dövriyyәdәn zavoddaxili dövriyyәni çıxmaqla hansı göstәrici hesablanır:

•

satılmış mәhsul.
xalis mәhsul ;
ümumi mәhsul;
yüklәnmiş mәhsul;
әmtәәlik mәhsul;

201 Müәssisәnin bütün istehsal sexlәrindә istehsal olunmuş mәhsulların dәyәrlәrinin cәmidir:

•

әmtәәlik mәhsul;
ümumi dövriyyә;
ümumi mәhsul;

yüklәnmiş mәhsul;
satılmış mәhsul.

202 Sәnaye mәhsullarının әksәriyyәti hansı qiymәtlә satılır?

•

cari bazar qiymәtlәrindәn
son istehlak qiymәtlәrindәn
әsas qiymәtlәrdәn
istehsalçının qiymәtindәn
müәssisәnin buraxılış qiymәtindәn

203 Mәhsul istehsalı vә satışının әsas dәyәr göstәricisi hansıdır?

•

natural ifadәdә mәhsul
әlavә edilmiş dәyәr
ümumi dövriyyә
aralıq dәyәr
umumi mәhsul

204 Hazırlıq dәrәcәsinә görә mәhsul vә xidmәtlәrin növlәri hansılardır?

•

Yüklәnmiş (yola salınmış) mәhsullar
Aralıq istehlak
Son mәhsul
Bitmiş istehsal
Bitmәmiş istehsal, yarımfabrikatlar vә hazir mәmulatlar

205 İstehsal ehtiyatları dedikdә nә başa düşülür?

•

müәssisәnin aralıq istehlak mәqsәdlәri üçün ehtiyyatda saxladığı bütün mallar
müәssisәdә istehsalı bitmәyәn, yәni digәr institusional vahidlәrә tәqdim olunması üçün yararlı olan vәziyyәtәdәk emal edilmәmiş
mәhsullar
digәr institusional vahidlәrә tәqdim edilmәk uçun istehsalçı müәssisәnin anbarında saxlanılan mallar vә müәssisәdә sonrakı emalı
nәzәrdә tutulmayan mallar
topdan vә pәrakәndә satış fәaliyyәti hәyata keçirәn müәssisәlәr tәrәfindәn alınmış mallar
bazarda satılan vә ya satılması nәzәrdә tutulan mallar

206 Öyrәnilәn hәr bir bir hissәsindә mәhsulun müәyyәn olunmuş plan tapşırıgına dәqiq uygun gәlmәsi dedikdә nә başa
düşülür?

•

Mәhsul buraxılışının qeyri bәrabәrliyi.
Mәhsul buraxılışının müntәzәmliyi;
ahәngdarlıgın pozulma dәrәcәsi;
Mәhsul buraxılışının bәrabәrliyi;
Mәhsulun ahәngdar buraxılışı vә ya satışı;

207 Hәr bir mәhsulun öz tәlәbinә uygun olan fiziki ölçü vahidlәri üzrә uçota alınması..................... adlanır:

•

qeyri ümumi qaydada uçot.
ümumi qaydada uçot;
natural ifadәdә uçot;
dәyәr ifadәdә uçot;
fәrdi ifadәdә uçot;

208 Mәhsul dedikdә nә başa düşülür?

•

müәyyәn fәrdi vә ya konkret tәlәblәri ödәmәk üçün hәyata keçirilәn fәaliyyәt
әmәk nәticәsindә yaranmış vә müәyyәn maddi әşya formasına malik maddi neymәtlәr
öz şәxsi istehlakları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar
satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istifadә edilmәyәn mәhsullar
bazarda satılan vә satılması nәzәrdә tutulan mәhsullar

209

•

25,5 min cüt
67,5 min cüt
42.5 min cüt
18,7 min cüt
22,5 min cüt

210 Bitmәmiş (başa çatdırılmamış) istehsal dedikdә nә başa düşülür?

•

Öz şәxsi istehlakları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar
Müәyyәn hazırlıq dәrәcәsinә çatmış vә bu müәssisә daxilindә yenidәn emalı gözlәnilәn mәhsullar
Bir sex vә ya bölmә daxilindә emal prosesini başa vurmamış mәhsullar
Hazırlanması götürülmüş tәsәrrüfat  rezident vahid çәrçivәsindә başa çatmış mәhsullar
Satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istifadә edilmәyәn mәhsular

211 Yarımfabrikat dedikdә nә başa düşülür?

•

Bir sex vә ya bölmә daxilindә emal prosesini başa vurmamış mәhsullar
Müәyyәn hazırlıq dәrәcәsinә çatmış vә bu müәssisә daxilindә yenidәn emalı gözlәnilәn mәhsullar
Öz şәxsi istehlakları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar
Satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istifadә edilmәyәn mәhsullar
Hazırlanması götürülmüş tәsәrrüfat – rezident vahid çәrçivәsindә başa çatmış mәhsullar

212 Milli Hesablar Sistemindә hansı mәhsul növlәri arasında fundamental fәrq qoyulur?

•

bazar mәhsulu, istehsalçının şәxsi son istehlakı üçün istehsal olunan mәhsul vә digәr qeyribazar mәhsulu
hazır mәhsul, yarımfabrikat
hazır mәhsul vә qeyribazar mәhsulu
bazar mәhsulu vә yarımfabrikat
bitmәmiş istehsal qalığı vә hazır mәhsul

213 Öyrәnilәn dövrün bәrabәr hissәlәrindә bәrabәr surәtdә mәhsul istehsalı dedikdә nә başa düşülür?

•

ahәngdarlıgın pozulma dәrәcәsi;
Mәhsul buraxılışının müntәzәmliyi;
Mәhsul buraxılışının qeyri bәrabәrliyi.
Mәhsulun ahәngdar buraxılışı vә ya satışı;
Mәhsul buraxılışının bәrabәrliyi;

214 Mәhsul buraxılışının müntәzәmliyini müәyyәn etmәk üçün hansı variasiya göstәricisindәn istifadә oluna bilәr?

•

dispersiya.
variasiya әmsalı;
variasiya genişliyi;
orta xәtti uzaqlaşma;
orta kvadratik uzaqlaşma;

215 Xidmәtlәr dedikdә nә başa düşülür ?

•

öz şәxsi istehlakları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar.
satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istifadә edilmәyәn mәhsullar;
әmәk nәticәsindә yaranmış vә müәyyәn maddi  әşya formasına malik maddi nemәtlәr;
müәyyәn fәrdi vә ya konkret tәlәblәri ödәmәk üçün hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
bazarda satılan vә satılması nәzәrdә tutulan mәhsullar;

216 Mәhsul buraxılışı hansı qiymәtlәrlә ölçülür?
Istehlakçı qiymәtilә

•

FOB vә SİF qiymәtlәrlә
Amil qiymәtilә
Әsas vә istehsalçı qiymәtlәrilә
Orta qiymәtlәrlә

217 Mәhsulların dәyәr ifadәsilә uçotunun әhәmiyyәti vә zәrurәti nәdәn irәli gәlir?

•

iqtisadi fәaliyyәtin istehsal nәticәlәrini daha tam әks etdirmәsi zәrurәti ilә әlaqәdar olması ilә
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyә olan ehtiyacdan
nәticәlәrin dinamikanı öyrәnmәk zәrurәtindәn
istehsal fәaliyyәtinin nәticәlәrini tәsәrrüfat subyektinin maliyyә nәticәlәri ilә әlaqәlәndirilmәsinә olan ehtiyacdan
hesabat dövrünün axırında xeyli mәmulatın bitmәmiş istehsal mәrhәlәsindә olması faktı ilә bağlı

218 müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığı әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә 12,2% , işlәnmiş vaxt isә 5,6 % artmışdır.
Ümumi buraxılışın hәcmini necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

24%
18,5 %
25%
30%
22%

219 Mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi buraxılışının 2000 mln.man, aralıq istehlakın isә 1400mln.man olduğunu bilәrәk
ümumi әlavә dәyәri hesablayın:

•

600 mln.man
400 mln.man
800 mln.man
700 mln.man
500 mln.man

220 Mәhsullar buraxılışının ahәngdarlığı nәdir?

•

mal göndәrmәnin bәrabәrliyidir
bәrabәr vaxt kәsiyindә mәhsul buraxılışının bәrabәrliyidir
mal göndәrmәnin bәrabәrliyidir
öyrәnilәn dövrün hәr bir hissәsindә mәhsul buraxılışının plana nә dәrәcәdә uyğun olmasıdır
satılmış mallar üçün pul mәdaxilinin bәrabәrliyidir

221 Bu vә ya hәr hansı mәhsulun bir müәssisәdә birlәşmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsalın kombinәlәşmәsi;
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi;
istehsalın kimyalaşması.
istehsalın kooperativlәşmәsi;
istehsalın bölünmәsi

222 Bazar üçün mәhsul dedikdә nә başa düşülür ?

•

müәyyәn fәrdi vә ya konkret tәlәblәri ödәmәk üçün hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
nәticәsindә yaranmış vә müәyyәn maddi  әşya formasına malik maddi nemәtlәr;
öz şәxsi istehlakları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar.
satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istifadә edilmәyәn mәhsullar;
bazarda satılan vә satılması nәzәrdә tutulan mәhsullar;

223 İstehsal xarakterli olan, lakin qanunla icazә verilmәyәn әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı, yayılması vә onlara sahib
olunması MHS – dә necә adlanır ?

•

Şәrti istehsal;
Qeyri – maddi istehsal.
gizli istehsal;
xәlvәti iqtisadiyyat;
qeyri – qanuni istehsal;

224 İstehsal ehtiyyatlarının, bitmәmiş istehsalın, hazır mәhsulun vә tәkrar satılmaq üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulun
dәyәrinin dәyişmәsini әks etdirәn göstәrici necә adlanır ?

•

xaricdәn alınan cari transferlәrin qalığı.
maddi dövriyyә vәsaitlәri ehtiyyatlarının dәyişmәsi;
investisiyanın maliyyәlәşmә mәnbәlәri;
xaricdәn alınan kapital transferlәrinin qalığı;
xaricdәn alınan ilkin gәlirlәrin qalığı;

225 Qeyri – bazar mәhsulu dedikdә nә başa düşülür ?

•

öz şәxsi istehlakları üçün ev tәsәrrüfatlarında istehsal edilmiş mәhsullar.
satılmayan vә bazarda mübadilәnin başqa növlәri üzrә istifadә edilmәyәn mәhsullar;
әmәk nәticәsindә yaranmış vә müәyyәn maddi  әşya formasına malik maddi nemәtlәr
müәyyәn fәrdi vә ya konkret tәlәblәri ödәmәk üçün hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
bazarda satılan vә satılması nәzәrdә tutulan mәhsullar;

226 İqtisadi fәaliyyәtin intensivlәşdirilmәsi dedikdә nә başa düşülür ?

•

mәhsul vahidinә ehtiyatların sәrfinin artırılması;
mәhsul vahidinә ehtiyatların sәrfinin azaldılması;
buraxılan mәhsulların hәcminin azaldılması
mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azaldılması
mәhsulun vahidinin maya dәyәrinin aşağı salınması

227 Hesabat dövründә pәrakәndә satış qiymәtilәrilә müәssisәnin mәhsul satışının hәcmi 3000 min man, pәrakәndә satış
bölmәsinin qiymәt әlavәsi 200 min manat, topdansatış bölmәsinin qiymәt әlavәsi isә 150 min man. olmuşdur.
Müәssisәnin buraxılış qiymәtlәrilә satışın hәcmini hesablayın

•

2200 min man
2400 min man.
2550 min man
2555min man
2650 min man

228 Pәrakәndә satış qiymәtinә hansı ünsürlәr daxil olur?

•

sair nәzәrә alınmayan xәrclәr
әmәk haqqı
sosial ehtiyaclara ayırmalar
xammal vә materiallar
topdansatış bölmәsinin buraxılış qiymәti, pәrakәndә satış bölmәsinin qiymәt әlavәsi

229 Müәssisәnin buraxılış qiymәtinә hansı ünsürlәr daxil olur?

•

topdansatış mәnfәәti
topdansatış xәrclәri
müәssisәnin topdansatış qiymәti, aksizlәr vә әlavә dәyәr vergisi
pәrakәndә satış mәnfәәti
pәrakәndә satış xәrclәri

230 Müәssisәnin topdansatış qiymәtinә hansı usürlәr daxil olur?

•
231

tәdavül xәrclәri
mәhsulun istehsal xәrclәri
mәhsulun maya dәyәri vә istehsalçının mәnfәәti
әlavә dәyәr vergisi
aksizlәr

•

96,7%
85%
110
80%
100%

232 Müәssisәdә mәhsul buraxılışının ahәngdarlığının öyrәnilmәsi zәrurәti nәdәn irәli gәlir?

•

bu son nәticәdә istehsal güclәrindәn vә iqtisadi potensialdan sәmәrәli istifadәyә gәtirib çıxaracaqdır
mәhsul buraxılışının ahәngdarlığı müәssisәnin öz işinә ciddi tәsir göstәrmir
ahәngdarlığın pozulması digәr müәssisәlәrin işinә tәsir etmir
bu müәssisәdә itgilәrin artmasına sәbәb olmur
ahәngdarlıq pozularsa, bu müәssisәnin istehsal vә maliyyә nәticәlәrinә çox mәnfi tәsir göstәrәcәkdir

233 Defilyator indeksi nәdir?

•

satılmış mәhsulun hәcminin tam maya dәyәrinә nisbәtidir
cari qiymәtlәrdә әlavә edilmiş dәyәrin istehsal xәrclәrinә nisbәtidir
cari qiymәtlәrdә ümumi buraxılışın planda nәzәrdә tutulan qiymәtlәrlә buraxılışın dәyәrinә nisbәtidir
faktiki buraxılışın dәyәrinin plan üzrә buraxılışın dәyәrinә nisbәtidir
cari qiymәtlәrdә ümumi buraxılışın müqayisәli qiymәtlәrdә ümumi buraxılışa nisbәtidir.

234 Müәssisәlәr statistikasında fәaliyyәt sahәlәrinin standart tәsnifatı (İFNÜF) neçә iri bölmәdәn ibarәtdir?

•

21
5
10
15
17

235 Müәssisә sahiblәri tәrәfindәn öz şәxsi son istehlakları üçün saxladıqları mal vә xidmәtlәr hansı mәhsul növünә aid
edilir ?

•

yarımfabrikat
bazar mәhsulu;
istehsalçının şәxsi son istehlakı üçün istehsal olunan mәhsul ;
digәr qeyri – bazar mәhsulu;
hazır mәhsul;

236 Müәssisәdә aşağı keyfiyyәtli mәhsul istehsalının sәbәblәri hansılardır?

•

avadanlığın düzgün sazlanması
keyfiyyәt üzәrindә monitorinqin olması
işçi axının az olması
әmәk intizamının zәif olmaması
işçilәrin ixtisasının uyğun gәlmәmәsi, materialın keyfiyyәtinin aşaği olması

237 Orta növlülük göstәricisini hesablamaq üçün istifadә edilir:

•

Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düstürundan
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturundan
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturundan
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturundan
Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturundan

238 Hәr bir növün nömrәsini hәmin növdәn olan mәhsulun xüsusi çәkisinә vurub, 100 faizә bölmәklә hansı göstәrici
hesablanır?

•

Növbәlilik әmsalı
Iş gününün orta uzunluğu
Mәhsulun keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi nәticәsindә alınmış itkinin mәblәği
Orta növlülük
Növbә rejmindәn istifadә әmsalı

239 Müәssisәdә aşagı keyfiyyәtli mәhsul istehsalının sәbәblәri hansılardır?

•

avadanlığın düzgün sazlanması
әmәk intizamının zәif olmaması
işçi axının az olması
keyfiyyәt üzәrindә monitorinqin olması
materialın keyfiyyәtinin aşağı olması

240 әgәr mәhsulun keyfiyyәti etibarlılıq üzrә qiymәtlәndirilirsә onun әsas göstәricilәri hansılardır?

•

qәza törәtmә ehtimalı
tәzәlәnmә ehtimalı
mәhsulun sortu(növü)
mәlumatların çәkisi
mәmulatın sazlığı, nasazlığı, iş qabiliyyәti, işdәn imtina etmәsi, uzunömürlülüyü,

241 Keyfiyyәt göstәricilәri mәhsulun hansı xüsüsiyyәtlәrini әks etdirmәlidir?

•

45 xüsusiyyәtini
hәcmini
çәkisini
kütlәsini, ölçüsünü, tәrkibindәki maddәnin faizini, әmәk tutumunu, işlәmә müddәtini, novünü vә s.
bütün xassә vә xüsusiyyәtlәrini

242 Keyfiyyәt nәdir?

•

istehsalın rentabelliyinin yüksәldilmәsinin başlıca amilidir
mәhsulun istehlak dәyәrinin әsas göstәricisidir
mәhsulun vә ışın yararlıgının әsas daşıyıcısıdır
mәhsulun vә ya xidmәtin xassә vә sәciyyәlәrinin mәcmusudur ki, bunun vasitәsilә nәzәrdә tutulan tәlәbatın ödәnmә qabiliyyәti
başa düşülür
әmәk mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas amildir

243 Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi zәrurәti nә ilә şәrtlәnir?

•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi zәrurәti ilә
azad rәqabәtin mövcud olması ilә
bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinin tәtbiqi ilә
mәhsul buraxılışının artması ilә
istehsalın sәmәrәliliyinin daima artırılması zәrurәti ilә

244 Aşkar olunma yerinә görә zay mәhsul hansı hissәlәrә bölünür:

•

sadә vә mürәkkәb;
düzәldilә bilәn vә düzәldilәnbilәn;
әsas vә kömәkçi.
xarici vә daxili;
mühüm vә qeyri mühüm;

245 İstehsaldan kәnarda (istehlakçı tәrәfindәn) aşkar olunan zay mәhsul necә adlanır?

•

әsas zay mәhsul.
düzәldilә bilәn zay mәhsul;
düzәldilә bilmәyәn zay mәhsul;
xarici zay mәhsul;
daxili zay mәhsul;

246 İstehsal yerindә aşkar olunan zay mәhsul necә adlanır?

•

әsas zay mәhsul.
daxili zay mәhsul;
düzәldilә bilәn zay mәhsul;
düzәldilә bilmәyәn zay mәhsul;
xarici zay mәhsul;

247 Düzәldilmәsi texniki cәhәtdәn mümkün olmayan zay mәhsula nә deyilir?

•

bazar mәhsulu.
düzәldilә bilәn zay mәhsul;
düzәldilә bilmәyәn zay mәhsul;
hazır mәhsul;
qeyri bazar mәhsulu;

248 Öz birbaşa tәyinatına uygun gәlmәyәn vә әlavә emal prosesindәn keçәrәk yararlı hala salına bilәn zay mәhsula nә
deyilir?

•

qeyri bazar mәhsulu;
düzәldilә bilәn zay mәhsul;
düzәldilә bilmәyәn zay mәhsul;
hazır mәhsul;
bazar mәhsulu.

249 [A mәmulatı üzrә fәrdi keyfiyyәt indeksi 1,10, B mәmulatı üzrә 0,9,0, C mәmulatı üzrә isә 0,95dir. Müqayisәli
qiymәtlәrlә mәhsul buraxılışı A mәmulatı üzrә 104 min man, B mәmulatı üzrә 30 min man, C mәmulatı üzrә 200 min
manatdır. Hәmin mәmulatlar üzrә keyfiyyәtin icmal indeksini hesablayın

•

1.118
1.115
0.881
0.923
0.992

250 Müәssisәdә düzәldilә bilmәyәn zay mәhsulun maya dәyәri 15,0 min manat, düzәldilә bilәn zay mәhsulun әlavә emalı
xәrclәri 1200 man, istifadә qiymәtlә zay mәhsulun dәyәri 4500 man, tәqsirkarlarından tutulan mәblәğ 750 man. olmuşdur.
Zay mәhsuldan itgilәrin mütlәq mәblәğini hesablayın

•

16,25 min.man
16,85 min man
17,0 min manat
10,95 min.man
15,8 min.man

251 Zay mәmulatın istehsal olunan mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi hansı göstәrici hesablanır?

•

zay mәhsulun pul ifadәsindә hәcmi.
xarici zay mәhsul;
zay mәhsulun mütlәq hәcmi;
daxili zay mәhsul;
zay mәhsulun faizi;

•

252 Mәmulatın keyfiyyәt iki parametri üzrә qitmәtlәndirilir. I parametr üzrә keyfiyyәt әmsalı 0,95, II parametr üzrә 1,3
dir. Keyfiyyәtin sәviyyәsinin etalondan necә fәrqlәndiyini tapın.

•

1.2
1.35
1.25
1.11
1.0

253 Öz xarakterinә görә zay mәhsul neçә grupa ayrılır?

•

5
6
2
3
4

254 Zay mәhsul nәdir?

•

istifadfәyә tamamilә yaramayan mәhsuldur
tullanılası mәhsuldur
әlavә emal tәlәb edәn mәhsuldur
mövcud standartlara vә texniki şәrtlәrә uyğun gәlmәyәn mәhsuldur
istifadә qismәn yararlı mәhsuldur

255 Xidmәtin keyfiyyәt bir neçә parametrlәr üzrә qiymәtlәndirildiyi halda keyfiyyәt hansı şkala üzrә qiymәtlәndirilә
bilәr?

•

әla,çox yaxşı, yaxşı, kafi, pis
0,1,2,3,
10,15,20,25,30
2,5,6,7,8
10 bal,20 bal, 30 bal, 40 bal, 50 bal

256 Mәlumatın keyfiyyәti 2 parametr üzrә qiymәtlәndirilir. I. parametr üzrә keyfiyyәt әmsalı 0,8, II parametr üzrә isә 1,2
dir. Keyfiyyәtin sәviyyәsini necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

1.0
1.8
0.98
1.5
1.3

257 Qәti olaraq zay hesab olunan mәhsulların hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin vә habelә zaymәhsulun әlavә emalı
xәrclәrinin cәmi ilә hansı göstәrici hesablanır?

•

zay mәhsulun pul ifadәsindә hәcmi;
daxili zay mәhsul.
xarici zay mәhsul;
zay mәhsulun mütlәq hәcmi;
zay mәhsulun faizi;

258 Müәssisәdә işlәrin keyfiyyәtinin statistik öyrәnilmәsinin әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir:

•

istehsalatda zay mәhsulun statistik öyrәnilmәsindәn;
bunların hamısından;
bunların heç birindәn.
yararlı mәhsulun istehsalı vә istehlakı prosesindә keyfiyyәtin öyrәnilmәsindәn;
texnoloji proseslәrin yerinә yetirilmәsinin keyfiyyәtinә statistik nәzarәt etmәkdәn;

259 Maşının ,mexanizmin vә ya onun hәr hansı bir hissәsinin istismar keyfiyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәrici necә adlanır?

•

etibarlılıq göstәricisi;
tәmirә nә dәrәcәdә yararlı olması.
uzunömürlülük göstәricisi;
möhkәmlilik göstәricisi;

xidmәt müddәti;

260 Maşınqayırma zavodu haqqında aşagıdakı mәlumat vardır(mln.manatla): 1.ümumi mәhsul istehsalı maya dәyәri
ilә..............................................................................1600 2.Qәti zay edilәn mәhsulun maya dәyәri
............................................................................ 24 3.düzәldilә bilәn zay mәhsulun әlavә emalı xәrclәri
................................................................8 4.Qәti zay mәhsulun mümkün
istifadәdәyәri.............................................................................7 5. Malsatanlardan keyfiyyәtsiz mal göndәrmәyә görә
tutulmuşdur..................................................6.4 6.Tәqsirkar şәxslәrdәn zay mәhsula görә tutulmuşdur
..........................................................0.6 Zay mәhsulun mütlәq hәcmini hesablayın

•

58 mln manat;
32 mln manat;
24 mln manat.
36 mln manat;
68 mln manat;

261 Maşınqayırma zavodu haqqında aşagıdakı mәlumat vardır(mln.manatla): 1.ümumi mәhsul istehsalı maya dәyәri
ilә..............................................................................1600 2.Qәti zay edilәn mәhsulun maya dәyәri
............................................................................ 24 3.düzәldilә bilәn zay mәhsulun әlavә emalı xәrclәri
................................................................8 4.Qәti zay mәhsulun mümkün
istifadәdәyәri.............................................................................7 5. Malsatanlardan keyfiyyәtsiz mal göndәrmәyә görә
tutulmuşdur..................................................6.4 6.Tәqsirkar şәxslәrdәn zay mәhsula görә tutulmuşdur
..........................................................0.6 Zay mәhsuldan itgilәrin hәcmini hesablayın:

•

58 mln manat;
18 mln manat;
32 mln manat.
36 mln manat;
68 mln manat;

262 Maşınqayırma zavodu haqqında aşagıdakı mәlumat vardır(mln.manatla): 1.ümumi mәhsul istehsalı maya dәyәri
ilә..............................................................................1600 2.Qәti zay edilәn mәhsulun maya dәyәri
............................................................................ 24 3.düzәldilә bilәn zay mәhsulun әlavә emalı xәrclәri
................................................................8 4.Qәti zay mәhsulun mümkün
istifadәdәyәri.............................................................................7 5. Malsatanlardan keyfiyyәtsiz mal göndәrmәyә görә
tutulmuşdur..................................................6.4 6.Tәqsirkar şәxslәrdәn zay mәhsula görә tutulmuşdur
..........................................................0.6 Zay mәhsuldan itgilәrin hәcmini nisbi ifadәdә hesablayın:

•

1.1%
10%
3%
1.5 %
12%

263 Maşınqayırma zavodu haqqında aşagıdakı mәlumat vardır(mln.manatla): 1.ümumi mәhsul istehsalı maya dәyәri
ilә..............................................................................1600 2.Qәti zay edilәn mәhsulun maya dәyәri
............................................................................ 24 3.düzәldilә bilәn zay mәhsulun әlavә emalı xәrclәri
................................................................8 4.Qәti zay mәhsulun mümkün
istifadәdәyәri.............................................................................7 5. Malsatanlardan keyfiyyәtsiz mal göndәrmәyә görә
tutulmuşdur..................................................6.4 6.Tәqsirkar şәxslәrdәn zay mәhsula görә tutulmuşdur
..........................................................0.6 Nisbi ifadәdә zay mәhsulun hәcmini hesablayın :

•

3%
2%
12%
1.5 %
10%

264 Keyfiyyәtin zamanda dәyişmәsini öyrәnәrkәn hansı statistik metod istifadә edilir?

•

koqelyasiya
variasiya
indeks
qrafik
orta kәmiyyәt

265

•

2,23
1,25
1,78
2,32
1,42

266

•

1,24
1,78
2,32
1,42
2,23

267

•

1,06
2,08
1,60
2,80
1,08

268

2,08

•

2,29
2,34
2,23
2,11

269 Ayrıayrı mәhsullar üzrә keyfiyyәtin dinamikası hansı düstürla hesablanır?

•
270 İş vaxtının tәqvim fondu 6000 adamsaat, bayram günlәri 200 vә istirahәt günlәrinin 350 adamsaat olduğu halda
tabel fondunu hesablayın.

•

6650
5450
6550
5800
6800

271 Sınaqların orta müddәti hansı düstürla hesablanır?

•
272 Etibarlılığın tәdqiqindә çox istifadә olunan göstәrici kimi imtinaların intensivliyi hansı düstürla hesablanır?

•

273 Keyfiyyәtin ümumi sәviyyәsini hansı indeks sәciyyәlәndirir?

•
274 Fәhlәlәrin orta siyahı sayı haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: I
yarımillikdә...........................................................300 nәfәr III
rübdә…………………………………………………………………360 nәfәr Oktyabr
ayında......................................................... 370 nәfәr Noyabr ayında.......................................................... 390 nәfәr Dekabr
ayında........................................................... 416 nәfәr Bu mәlumata әsasәn fәhlәlәrin orta illik siyahı sayını hesablayın:

•

436 nәfәr;
338 nәfәr;
336 nәfәr.
336.5 nәfәr;
436.5 nәfәr;

275 Fәhlәlәrin orta siyahı sayı haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: I
yarımillikdә...........................................................300 nәfәr III
rübdә…………………………………………………………………360 nәfәr Oktyabr
ayında......................................................... 370 nәfәr Noyabr ayında.......................................................... 390 nәfәr Dekabr
ayında........................................................... 416 nәfәr Bu mәlumata әsasın fәhlәlәrin IV rüb üzrә orta siyahı sayını
hesablayın:

•

398 nәfәr;
400 nәfәr;
392 nәfәr;
356 nәfәr;
387 nәfәr.

276 Müәssisәnin aşagıdakı mәlumatına әsasәn fәhlәlәrin orta iilik siyahı sayını hesablayın: Yanvarın 1nә
.................................................................510 nәfәr Fevralın 1 –nә................................................................. 546 nәfәr
Martın 1nә..................................................................... 600 nәfәr Aprelin 1 –nә ..................................................................

648 nәfәr II rübdә ........................................................................... 649 nәfәr II
yarımillikdә................................................................... 690 nәfәr

•

692 nәfәr;
651 nәfәr;
638 nәfәr;
567 nәfәr.
596 nәfәr;

277 Müәssisәnin aşagıdakı mәlumatına әsasәn fәhlәlәrin I rüb üzrә orta siyahı sayını hesablayın: Yanvarın 1nә
.................................................................510 nәfәr Fevralın 1 –nә................................................................. 546 nәfәr
Martın 1nә..................................................................... 600 nәfәr Aprelin 1 –nә ..................................................................
648 nәfәr II rübdә ........................................................................... 649 nәfәr II
yarımillikdә................................................................... 690 nәfәr

•

492 nәfәr;
502 nәfәr;
539 nәfәr;
575 nәfәr;
592 nәfәr;

278 Fәhlәlәrin orta siyahı sayı haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: I
yarımillikdә...........................................................400 nәfәr
IIIrübdә…………………………………………………………………450 nәfәr Oktyabr
ayında......................................................... 480 nәfәr Noyabr ayında.......................................................... 475 nәfәr Dekabr
ayında........................................................... 485 nәfәr Bu mәlumata әsasәn fәhlәlәrin orta illik siyahı sayını hesablayın:

•

455.5 nәfәr;
435 nәfәr;
436.5 nәfәr;
432.5 nәfәr;
456 nәfәr;

279 Öz arzusu vә әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn
alınan göstәrici nәyi anladır?

•

Növbә rejimindәn istifadә әmsalı.
İşdәn çıxma üzrә dövriyyәdaxili әmsal;
İşçilәrin sayınını mütlәq artımını;
İşçilәrin sayını;
İşçi axını әmsalını;

280 İşdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?

•

İş gününün orta uzunluğu
İşdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı
Növbә rejimindәn istifadә әmsalı
İşdәn çıxma üzrә dövriyyәdaxili әmsal;
İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını

281 İşә qәbul edilәn şәxslәrin sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici statistikada nәyi anladır?

•

İş gününün orta uzunluğu.
Növbәlilik әmsalı;
İşә qәbul üzrә getmә әmsalı;
İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını;
Mәşğulluq әmsalı.

282 İşçilәrin ayın bütün günlәrdәki siyahı sayının aydakı tәqvim günlәrinin sayına nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi
göstәrir ?

•

İşçilәrin ümumi siyahı sayını.
İşçilәrin orta ayliq siyahi sayini
İşçilәrin illik siyahi sayini;
İşçilәrin nisbi artımını;
İşçilәrin saatlq siyahi sayini;

283 İşlәnmiş adamgünlәrin umumi sayının iş günlәrinin sayına bölünmәsindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?

•

İş gününün faktiki orta uzunluğu.
Faktiki işlәyәnlәrin orta sayı;
Növbәlilik әmsalı;
Mәşğul әhali;
Әmәk ödәnişi;

284 İşә çıxanların orta sayı necә hesablanır?

•

tәqvim günlәrinin sayını iş günlәrinin sayına bölmәklә
ayın bütün günlәrindә işә çıxma hallarının ümumi sayını hәmin dövrfәki iş günlәrinin sayına bölmәklә
tabel günlәrinin sayını iş günlәrinin sayına bölmәklә
faktiki işlәhilәn adamgünlәrin sayını iş günlәrinin sayına bölmәklә
boşdayanma günlәrinin ümumi sayını iş günlәrinin sayına bölmәklә

285 İşçilәrin aylıq orta siyahı sayı necә hesablanır?

•

hәr günki siyahı sayını toplayıb, alınan nәticәni ayın әvvәlindәki siyahı sayına bölmәklә
ayın bütün günlәrindәki siyahı sayını toplayıb, alınan nәticәni hәmin aydakı tәqvim günlәrinin sayına bölmәklә
ay әrzindә işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayını tәqvim günlәrinin sayına bölmәklә
faktiki işlәyәnlәrin sayını toplayıb alınan nәticәni aydakı iş günlәrinin sayına bölmәklә
ay әrzindә işә çıxılan vә çıxılmayan adamgünlәrin cәmini aydakı iş günlәrinin sayına bölmәklә

286 Fәhlәlәrin orta siyahı sayı haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: I
yarımillikdә...........................................................400 nәfәr III
rübdә…………………………………………………………………450 nәfәr Oktyabr
ayında......................................................... 480 nәfәr Noyabr ayında.......................................................... 475 nәfәr Dekabr
ayında........................................................... 485 nәfәr Bu mәlumata әsasәn fәhlәlәrin IV rüb üzrә orta siyahı sayını
hesablayın:

•

475 nәfәr;
478 nәfәr;
436. nәfәr;
480 nәfәr;
450 nәfәr;

287 İşçılәrin nöbvә daxilindә işlәdiklәri adam saatların cәmini hәmin dövrdә işlәnmiş adamgünlәrin sayına bölmәklә
alınan göstәrici neçә adlanır?

•

iş günündәn ekstensiv istifadә әmsalı
iş gününün növbә daxili davam etmә müddәti
iş günündәn mәhsullar istifadә әmsalı
tam iş gününün orta davam etmә müddәti
iş vaxtının nisbi artımı

288 Fәhlәlәr sentyabr ayında 25264 adamgün işlәmişlәr; 92 adamgün boşdayanmalar qeydә alınmlşdır; işә çixılmayan
günlәrin sayı isә 10704 adamgün olmuşdur. Aydakı iş günlәrinin sayı 26dır. Fәhlәlәrin orta snyahı sayını hesablayın:

•

1358
1202
1156
1102
1306

289 Ayın bütün günlәrindәki işçilәrin siyahı sayının cәmini aydakı tәqvim günlәrinin sayına bölmәklә alinan göstәrici
necә adlanır?

•

işә çıxanların orta aylıq sayı;
işçilәrin aylıq siyahı sayı
işçilәrin rüblük siyahı sayı;
işçilәrin illik siyahı sayı;
işçilәrin faktiki orta sayı;

290 Ay әrzindә işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayının hәmin aydakı iş günlәrinin sayına nisbәtindәn alınan göstәrici
necә adlanır?

•

işә çıxanların orta sayı;
növbәlilik әmsalı;
faktiki işlәyәnlәrin ümumi sayı;
İşçilәrin siyahı sayı;
faktiki işlәyәnlәrin orta sayı;

291 Müәssisәnin siyahısında olan işçilәrin sayı hansı sәnәdә әsasәn müәyyәn edilir?

•

iş yerindә aparılan monitorinqә әsasәn
tabel uçotuna
mühasibat uçotunun
ilk uçot sәnәdlәrinә
işçilәrin sorğusuna

292 İşçilәrin işә qәbul olunması vә işdәn azad edilmәsi üzrә hәr bir (cür) dәyişikliyi nәzәrdә tutan göstәrici necә adlanır?

•

Dövriyyәnin ümumi mütlәq miqdarı
İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalı
İşçi qüvvәsinin dövriyyәsi
Dövriyyәnin intensivliyi
Işdәn çıxarılma üzrә dövriyyә әmsalı

293 Müәssisәdә işçilәrin sayı haqqında mәlumat hәr ayın әvvәlinә mәlum olduqda işçilәrin orta rüblük siyahı sayı hansı
orta kәmiyyәtin düsturu ilә hesablanır?

•

Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә

294 Faktiki işlәnmiş adam günlәrlә bütün günü boşdayanmaları toplasaq alınan göstәrici nәyi göstәrir?

•

İşә çıxılan adam günlәrini;
İş vaxtının nisbi tәqvim fondunu;
İş vaxtının artımını;
İşә çıxılmayan adam günlәrini
İş vaxtının tablel fondunu

295 İşә çıxılan vә çıxılmayan adam günlәrinin cәmi nәyi göstәrir?

•

İş vaxtının uzadılması fondunu
İş vaxtı¬nın nisbi tәqvim fondunu;
İş vaxtının tәqvim fondunu;
İş vaxtının mütlәq artımını
İş vaxtının tablel fondunu

296 Müәssisәdә gün әrzindә 2250 adamgün, o cümlәdәn әn böyük növbәdә 1070 adamgün işlәnmişdir. İş yerlәrinin sayı
1180dür. әn böyük növbәdә işçi yerlәrinin dolma әmsalını hesablayın

•

80,9%
82,4%
90,7 %
92,5%
95,4%

297 Fәhlәlәr noyabr ayında 22645 adamgün işlәmişlәr.Ay әrzindә 84 adamgün boşdayanmalar qeydә alınmlşdır; işә
çixılmayan günlәrin sayı isә10061 adamgün olmuşdur. Aydakı iş günlәrinin sayı 26dır. Fәhlәlәrin orta siyahı sayını
hesablayın:

•

1358
1156
1232
1306
1093

298 Şәhәrin sәnaye müәssisәlәrindә olan fәhlә vә qulluqçuların sayı aşagıdakı mәlumat ilә xarakterizә olunur (min nәfәr):
Yanvarın 1nә ...... 9.8 İyulun 1nә..............10.8 Fevralın 1 –nә.......9.3 Avqustun 1nә.........11.1 Martın 1nә..........9.1
Sentyabrın 1nә........11.9 Aprelin 1 –nә.......9.2 Oktyabrın 1nә.........12.0 Mayın 1 nә..........10.0 Noyabrın 1nә..........11.0
İyunun 1nә...........10.3 Dekabrın 1nә..........10.8 Yanvarın 1nә...........11.2 Bu mәlumata әsasәn fәhlә vә qulluqcuların I I
yarım il ücün orta siyahı sayını hesablayın :

•

9.3 nәfәr.
9.8 nәfәr;
11.3 nәfәr;
10.3 nәfәr;
10.5 nәfәr;

299 Şәhәrin sәnaye müәssisәlәrindә olan fәhlә vә qulluqçuların sayı aşagıdakı mәlumat ilә xarakterizә olunur (min nәfәr):
Yanvarın 1nә ...... 9.8 İyulun 1nә..............10.8 Fevralın 1 –nә.......9.3 Avqustun 1nә.........11.2 Martın 1nә..........9.1
Sentyabrın 1nә........11.9 Aprelin 1 –nә.......9.6 Oktyabrın 1nә.........12.0 Mayın 1 nә..........10.0 Noyabrın 1nә..........11.0
İyunun 1nә...........10.3 Dekabrın 1nә..........10.8 Yanvarın 1nә...........11.2 Bu mәlumata әsasәn fәhlә vә qulluqcuların
illik orta siyahı sayını hesablayın :

•

12.3 nәfәr;
10.5 nәfәr
9.3 nәfәr.
9.8 nәfәr;
11.3 nәfәr;

300 Müәssisәnin aşagıdakı mәlumatına әsasәn fәhlәlәrin I rüb üzrә orta siyahı sayını hesablayın: Yanvarın 1nә
.................................................................410 nәfәr Fevralın 1 –nә................................................................. 446 nәfәr
Martın 1nә..................................................................... 500 nәfәr Aprelin 1 –nә ..................................................................
548 nәfәr II rübdә ........................................................................... 549 nәfәr II
yarımillikdә................................................................... 590 nәfәr

•

423 nәfәr.
475 nәfәr;
492 nәfәr;
432 nәfәr;
439 nәfәr;

301 Müәssisәnin aşagıdakı mәlumatına әsasәn fәhlәlәrin orta illik siyahı sayını hesablayın: Yanvarın 1nә
.................................................................410 nәfәr Fevralın 1 –nә................................................................. 446 nәfәr
Martın 1nә..................................................................... 500 nәfәr Aprelin 1 –nә ..................................................................
548 nәfәr II rübdә ........................................................................... 549 nәfәr II
yarımillikdә................................................................... 590 nәfәr

•

594 nәfәr;
551 nәfәr;
592 nәfәr;
575 nәfәr;
492 nәfәr;

302 Şәhәrin sәnaye müәssisәlәrindә olan fәhlә vә qulluqçuların sayı aşagıdakı mәlumat ilә xarakterizә olunur (min nәfәr):
Yanvarın 1nә ...... 9.8 İyulun 1nә..............10.8 Fevralın 1 –nә.......9.3 Avqustun 1nә.........11.2 Martın 1nә..........9.1
Sentyabrın 1nә........11.9 Aprelin 1 –nә.......9.2 Oktyabrın 1nә.........12.0 Mayın 1 nә..........10.0 Noyabrın 1nә..........11.0
İyunun 1nә...........10.3 Dekabrın 1nә..........10.8 Yanvarın 1nә...........11.2 Bu mәlumata әsasәn fәhlә vә qulluqcuların I
yarım il ücün orta siyahı sayını hesablayın :

•

11.3 nәfәr;
9.7 nәfәr;
10.5nәfәr.
10.3 nәfәr;
9.5 nәfәr;

303 Hәr hansı bir müәssisәdә işçilәrin orta siyahı sayı yavar ayında 640 nәfәr, fevral ayında 660 nәfәr, mart ayında isә
686 nәfәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn işçilәrin orta rüblük siyahı sayını hesablayın:

•

658 nәfәr
662 nәfәr
640 nәfәr

650 nәfәr
660 nәfәr

304 Bir müәssisәnin iyun ayının әvvәlindә 300 nәfәr işçisi olmuşdur. Iyun ayının 12dә 4 nәfәr işdәn çıxarılmışdır. 15dә
isә 6 nәfәr işә qәbul edilmişdir. Bu mәlumata әsasәn işçilәrin orta aylıq siyahı sayını hesablayın:

•

301 nәfәr
310 nәfәr
317 nәfәr
307 nәfәr
311 nәfәr

305 әgәr müәssisә fevralın 15dә fәaliyyәtә başlamış olarsa vә fevral ayında işçilәrin orta siyahı sayı 260 vә mart ayında
640 nәfәr olmuşdusa onda işçilәrin orta rüblük siyahı sayı neçәyә bәrabәr olar:

•

250 nәfәr
450 nәfәr
900 nәfәr
400 nәfәr
300 nәfәr

306 Üç növbәli iş rejiminә malik olan sexdә işlәnmiş vaxt haqqında aşağıdakı mәlumat verilmişdir. I növbә 2200 II növbә
2000 III növbә 1400 Bu mәlumata әsasәn növbә rejimindәn istifadә әmsalını hesablayın.

•

0,83
0,78
0,803
0,72
0,81

307 Üç növbәli iş rejiminә malik olan sexdә işlәnmiş vaxt haqqında aşağıdakı mәlumat verilmişdir. I növbә 2200 II növbә
2000 III növbә 1400 Bu mәlumata әsasәn növbәlilik әmsalını hesablayın:

•

1,96
1,8
2,5
2,8
4

308 Hesabat dövründә işlәnmiş bütün adamsaatları, hәmin dövrdә işlәnmiş adamgünlәrin sayına bölmәklә hansı
göstәrici hesablanır?

•

Iş vaxtının tabel fondu
Tam iş günün orta uzunluğu
Müәyyәn edilmiş iş günün orta uzunluğu
Iş ayının orta müddәti
Iş vaxtının maksimalmümkün fondu

309 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işә çıxılan adam günlәrin sayını hesablayın: 1.İşә çıxılmayan adam günlәr  500;
2.Faktiki işlәnmiş adam günlәr  2000; 3.Bütün günü boşdayanmalar  250;

•

2250;
1500;
2500;
2750;
2280;

310 İşә çıxılan adam günlәrin umumi sayından bütün günü boşdayanmaların sayını çıxmaqla alınan göstәrici nәyi
anladır?

•

İşsizlәrin sayını.
İşlәnmiş adam günlәrin faktiki sayını;
İşlәnmiş adam günlәrin ümumi sayını;
İşlәnmiş adam günlәrin xüsusi sayını;
İşlәnmiş adam günlәrin orta siyahı sayını;

311 İşlәnmiş adamgünlәrin umumi sayının 2000 adamgün¸ iş günlәrinin sayının 25 gün olduğunu bilәrәk faktiki
işlәyәnlәrin orta sayını tapın:

•

225 nәfәr;
80 nәfәr;
175 nәfәr;
200 nәfәr.
5000 nәfәr;

312 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işçi axını әmsalını hesablayın: 1.İşә qәbul edilәnlәrin sayı  20 nәfәr; 2.İşdәn
çıxanların sayı  70 nәfәr; o cumlәdәn:  öz arzusu ilә işdәn çıxanlar  40 nәfәr;  әmәk intizamını pozduğuna görә
işdәn çıxanlar  25 nәfәr; 3.Işçilәrin orta siyahı sayı 500 nәfәr

•

5%;
23%;
13%;
103%;
27%.

313 İşә çıxan adamgünlәrin umumi sayının 1500 adamgün¸ bütün günü boşdayanmaların sayının 250 adamgün
olduğunu bilәrәk faktiki işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayını hesablayın:

•

1750 adamgün;
1100 adamgün;
1000 adamgün;
1250 adamgün;
1550 adamgün;

314 Müәssisәdә fәhlәlәrin orta illik siyahı sayı 450 nәfәr, il әrzindә işdәn çıxanların sayı 280 nәfәr, onlardan axıcılıq
sәbәblәrinә görә 200 nәfәr olmuşdur. İşdәn çıxma üzrә dovriyyә әmsalını hesablayın

•

68,4%
65,5%
45,5%
48,4%
62,2%

315 Müәssisәdә gün әrzindә 4200 adamgün, o cümlәdәn әn böyük növbәdә2000 adamgün işlәnmişdir. İş yerlәrinin sayı
2200dür. İş yerlәrindәn fasılәsiz istifadә әmsalını hesablayın

•

0.584
0.540
0.720
0.756
0.636

316 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalını hesablayın: 1.İşә qәbul edilәnlәrin sayı  20
nәfәr; 2.İşdәn çıxanların sayı  70 nәfәr; o cumlәdәn:  öz arzusu ilә işdәn çıxanlar  40 nәfәr;  әmәk intizamını
pozduğuna görә işdәn çıxanlar  25 nәfәr; 3.Işçilәrin orta siyahı sayı 500 nәfәr

•

27%
4%;
14%;
8%;
5%

317 Müәssisәdә fәhlәlәrin orta illik siyahı sayı 225 nәfәr, il әrzindә işә qәbul olunanların sayı 130 nәfәr, işdәn çixanlar isә
140 nәfәr, onlardan axıcılaq sәbәblәrinә görә 100 nәfәr olmuşdur. İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını hesablayın

•

65,5%
60,8
62,2%
44,4%
57,8%

318 May ayının 28dә işә başlamış müәssisәdә işçilәrin siyahı sayı 28dә 500 nәfәr, 29da 510 nәfәr, 30da 520 nәfәr, 31
dә isә 517 nәfәr olmuşdur. May ayı üçün işçilәrin orta aylıq siyahi sayını hesablayın:

•

500 nәfәr
517 nәfәr
510 nәfәr
512 nәfәr
66 nәfәr

319 Müәssisәdә gün әrzindә 2100 adamgün, o cümlәdәn әn böyük növbәdә 1000 adamgün işlәnmişdir. İş yerlәrinin sayı
1100dür. әn böyük növbәdә işçi yerlәrinin dolma әmsalını hesablayın

•

80,9%
95,4%
92,5%
90,9
82,4%

320 İş vaxtının tәqvim fondundan bayram, istirahәt vә növbәti mәzuniyyәt günlәrini çıxdıqda hansı göstәricini
hesablamış oluruq?

•

tabel fondunu
işә çıxma vaxtını
faktiki işlәnmiş vaxtı
maksimummümkün iş vaxt fondunu
mәzuniyyәt fondunu

321 Fәhlәlәr sentyabr ayında 12632 adamgün işlәmişlәr; 46 adamgün boşdayanmalar qeydә alınmışdır; işşә çıxılmayan
günlәrin sayı isә 5352 adam gün olmuşdur. Aydakı iş günlәrinin sayı 26dır. Fәhlәlәrin orta siyahı sayını hesablayın.

•

720
580
620
630
602

322 Ay әrzindә fәhlәlәrin işlәdiyi adam – saatlarının ümumi sayının hәmin dövrdә işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayına
nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi göstәrir?

•

iş günun orta orta davametmә müddәtini
iş hәftәsinin orta davametmә müddәtini
iş ayının orta davametmә müddәtini
iş ilinin orta orta davametmә müddәtini
iş rübünun orta orta davametmә müddәtini

323 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalını hesablayın: 1.İşә qәbul edilәnlәrin sayı  30
nәfәr; 2.İşdәn çıxanların sayı  80 nәfәr; o cumlәdәn:  öz arzusu ilә işdәn çıxanlar  50 nәfәr;  әmәk intizamını
pozduğuna görә işdәn çıxanlar  30 nәfәr; 3.Işçilәrin orta siyahı sayı 500 nәfәr

•

14 %
8%;
5%
27%
16%;

324 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işә çıxılan adam günlәrin sayını hesablayın: 1.İşә çıxılmayan adam günlәr  600;
2.Faktiki işlәnmiş adam günlәr – 2115 ; 3.Bütün günü boşdayanmalar  120;

•

2835.
2750;
2235;
2500;
1500;

325 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn işçi axını әmsalını hesablayın: 1.İşә qәbul edilәnlәrin sayı  30 nәfәr; 2.İşdәn
çıxanların sayı  80 nәfәr; o cumlәdәn:  öz arzusu ilә işdәn çıxanlar  50 nәfәr;  әmәk intizamını pozduğuna görә

işdәn çıxanlar  30 nәfәr; 3.Işçilәrin orta siyahı sayı 650 nәfәr

•

23%;
12.3%;
13.3%.
5%;
103%;

326 Müәssisәdә fәhlәlәrin orta illik siyahı sayı 560 nәfәr, il әrzindә işdәn çıxanların sayı 230 nәfәr, onlardan axıcılıq
sәbәblәrinә görә 220 nәfәr olmuşdur. İşdәn çıxma üzrә dovriyyә әmsalını hesablayın

•

52.8%
41.1%
65.5%
44.4%
60.8%

327 Müәssisәdә fәhlәlәrin orta illik siyahı sayı 225 nәfәr, il әrzindә işә qәbul olunanların sayı 118 nәfәr, işdәn çıxanlar isә
130 nәfәr, onlardan axıcılıq sәbәblәrinә görә 101 nәfәr olmuşdur. İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını hesablayın

•

52.8%
52.4%
65.5%
44.4%
60.8%

328 İşlәnmiş adamgünlәrin umumi sayının 2054 adamgün¸ iş günlәrinin sayının 26 gün olduğunu bilәrәk faktiki
işlәyәnlәrin orta sayını tapın:

•

25 nәfәr;
79 nәfәr;
75 nәfәr.
80 nәfәr.
50 nәfәr;

329 İşә çıxan adamgünlәrin umumi sayının 1250 adamgün¸ bütün günü boşdayanmaların sayının 138 adamgün
olduğunu bilәrәk faktiki işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayını hesablayın:

•

1112 adamgün;
1550 adamgün;
1750 adamgün.
1388 adamgün;
1000 adamgün;

330 2014cü ilin I rübü әrzindә işçilәrin orta siyahı sayı 660 nәfәr olan bir zavodda 35 nәfәr işә qәbul edilmiş vә 30 nәfәr
işdәn azad olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn işçilәrin işdәn çıxarılma dövriyyә әmsalını hesablayın.

•

4.5%
4.7%
5.0%
4.3%
4.9%

331 2014cü ilin I rübü әrzindә işçilәrin orta siyahı sayı 640 nәfәr olan bir zavodda 30 nәfәr işә qәbul edilmiş vә 28 nәfәr
işdәn azad olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn hesabat dövründә işçilәrin işә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını hesablayın.

•

1.4 %
4.3%
4.7 %
4.9%
2.8%

332 İşçilәrin siyahı sayı yanvarın 1dә 640 nәfәr, fevralın 1dә 668 nәfәr , martın 1dә 674 nәfәr, aprelin 1dә 680 nәfәr
olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn müәssisәdә işçilәrin orta rüblük siyahı sayını hesablayın:
684 nәfәr

•

680 nәfәr
640 nәfәr
667 nәfәr
674 nәfәr

333 İş günün uzunluğu 8 saat müәyyәn edilmiş bir müәssisәdә ay әrzindә 14 000 adamgün vә ya 95 100 adamsaat
işlәnmişdir. Bundan 6100 adamsaat iş günündәn әlavә vaxtda işlәnmişdir. Müәyyәn edilmiş iş günün orta uzunluğunu
hesablayın:

•

6,49 saat
6,79 saat
6,36 saat
6,24 saat
6,18 saat

334 İş günün uzunluğu 8 saat müәyyәn edilmiş bir müәssisәdә ay әrzindә 14 000 adamgün vә ya 95 100 adamsaat
işlәnmişdir. Bundan 6100 adamsaat iş günündәn әlavә vaxtda işlәnmişdir. Tam iş günün orta uzunlugunu hesablayın:

•

6,49 saat
6,79 saat
6,36 saat
6,24 saat
6,18 saat

335 Bir müәәsisәdә iş günün uzunluğu 400 fәhlә üçün 7 saat, 150 fәhlә üçün 6 saat, 50 fәhlә üçün isә 5 saat müәyyәn
edilmişdir. Bu halda iş günün orta uzunluğunu hesablayın.

•

5,67 saat
6,48 saat
6, 22 saat
6,57 saat
5,48 saat

336 Müәssәdә fәhlәnin orta illik sayı 500 nәfәr, il әrzindә axıcılıq sәbәbindәn işdәn çıxnlar isә 50 nәfәrdir. Axıcılıq
әmsalını hesablayın ;

•

6.2%
10%
3.0 %
4.6 %
5%

337 İş ayının orta uzunluğu necә hesablanır?

•

işә çıxılan adamgünlәrin sayını fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәtilә
ildәki tәqvim günlәrin sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölmәklә
faktiki işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayını işçilәrin orta aylıq siyahı sayına bölmәklә
maksimum mümkün iş va xtı fondunu işçilәrin siyahı sayına bölmәklә
faktiki işlәnmiş adamgünlәrin sayını fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәtilә

338 Müәssisәdә fәhlәlәrin ortaillik siyahı sayı 400 nәfәr, bütün il boyu siyahıda adları olanlar 362 nәfәr olmuşdur.
Fәhlәlәrin daimilik әmsalını hesablayın.

•

95,8
84,2%
85,8%
90,5%
94,4%

339 Müәssisәdә fәhlәlәrin ortaillik sayı 300 nәfәr, il әrzindә axıcılaq sәbәblәrinә görә işdәn çıxanlar 15 nәfәr olmuşdur.
Axıcılıq әmsalın hesablayın.

•

4,6%
4,0%
6,2%
5,0 %

•

5,4%

340 İşdәn çıxanların sayının işçilәrinin orta siyahı sayına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

işdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı
işçi axını әmsalı
işә qәbul üzrә dövriyyә әmsalı
iş yerlәrinin dolması әmsalı
növbәlilik әmsalı

341 İşә qәbul edilәn şәxslәrin sayının işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanir?

•

işçi axını әmsalı
işdәn çıxma üzrә dövriyyә әmsalı
işә qәbul üzrә dövriyyә әmsalı
növbәlilık әmsalı
iş yerlәrinin dolması әmsalı

342 I növbәdә işlәnmiş adamgünlәrin ümimı sayının 1500 adamgün, II növbәdә1200, III növbәdә isә 300 adamgün
olduğunu bilәrәk, növbәlilik әmsalını hesablayın.

•

1.5
3
2.5
2.0
1.8

343 Fәhlәlәr sentyabr ayında işlәmişlәr(adamgün); I növbәdә24000, II növbәdә14000, III növbәdә 4800. İşçi
qüvvәsindәn istifadәnin növbәlik әmsalını hesablayın.

•

1.8
1.4
1.5
1.6
1.7

344 İş vaxtının tәqvim fondunun 73000 adamgün,bayram vә istirahәt günlәrinin – 13000, növbәti mәzuniyyәt günlәrinin
isә 5200 adamgün olduğunu bilәrәk maksimum mümkün iş vaxtını hesablayın:

•

54 800 adamgün
60 000 adamgün
36 500 adamgün
5000 adamgün
52 000 adamgün

345 әmәk mәhsuldarlıgının 26 % artması mәhsulun әmәk tutumunun neçә faiz aşagı düşmәsinә sәbәb olar?

•

18.0 %
13.4%
17.6%
20.6 %
15.7%

346 Firmanın eyni mәmulat istehsal edәn iki müәssisәsindә әmәk mәhsuldarlığının dәyişәn tәrkibli indeksinin 1,22, sabit
tәrkibli indeksinin isә 1,1 olduğunu bilәrәk, quruluş tәsiri indeksini hesablayın.

•

1.118
1.109
0.956
0.922
1.098

347 әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә ümumi mәhsul istehsalının 15%¸ işlәnmiş vaxt fondunun 8% artdığını bilәrәk
әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın:
112.5%

•

62%;
15%;
6.5%;
45%

348 III rübdә mәhsul vahidinin әmәk tutumunun 4 adam saat¸IV rübdә isә 5 adam saat tәşkil etdiyini bilәrәk, әmәk
tutumunun fәrdi indeksini hesablayın

•

1.
25;
1,9;
0,8
20;

349 Mәhsulun әmәk tutumunun 12 % düşmәsini nәzәrә alaraq әmәk mәhsuldarlıgının necә dәyişdiyini hesablayın:

•

13.8 % azalar.
17.6 % azalar;
17.6 % artar;
13.6 % artar;
15.4 % azalar;

350 Mәhsulun әmәk tutumunun 15 % düşmәsini nәzәrә alaraq әmәk mәhsuldarlıgının necә dәyişdiyini hesablayın:

•

14.5 % azalar.
13.6 % azalar;
13.6 % artar;
17.6 % artar;
15.4 % artar;

351 Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığı әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә 12,2% , ümumi buraxılışın hәcmi isә 18.5 %
artmışdır. İşlәnmiş vaxtın necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

3.0%
5.6 %
2.4%
2.2%
2.5%

352 Mәhsul vahidinә әmәk mәsrәfinin әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 8,0 % aşağı salındığını bilәrәk, orta
hasilatın necә dәyişdiyini hesablayın:

•

7.5% artmışdır
8.7% artmışdır
3% artmışdır
5% aşağı salınmış
6.5% artmışdır

353 әmәk mәhsuldarlıgının 20% artması mәhsulun әmәk tutumunun neçә faiz aşagı düşmәsinә sәbәb olar?

•

18.0 %
13.4%
17.6%
16.7 %
15.7%

354 Eyni mәhsul istehsal edәn üç müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksinin 1,08urluşun tәsiri
indeksinin isә 1,34 olduğunu bilәrәk, dәyişәn tәrkibli indeksi hesablayın

•

0.999
1.122
1.112
0.899
1.447

355 1 adamgünә düşәn hasılatın 100 man, iş ayının orta davam etmә müddәtinin isә 24 gün olduğunu bilәrәk ortaaylıq
hasilatı müәyyәn edin

•

1852 man
2798 man
2785 man
2750 man
2400 man

356 Müәsisәdә bir fәhlә yanvar ayında 320 әdәd, fevral ayında isә 360 әdәd mәhsul istehsal etmişdir. Hәmin mәhsulu
istehsal etmәk üçün fәhlә hәr iki ayda 160 saat işlәmişdir. Bu mәlumata әsasәn fәhlәnin yanvar vә fevral aylarında bir
mәhsul istehsalına sәrf etdiyi vaxtı tapın ;

•

0.3 vә 0.42 saat
0.5 vә 0,44 saat
1 vә 1.2 saat
0.4 vә 0,22 saat
0.6 vә 0,5 saat

357

•

5000; 7666,6 ; 8000;
5025; 7333,3 ; 7800
5025 ; 8150,7 ; 7700
5555.5 ;8214.3 ;8000;
5488; 7814,2 ; 8124,7 ;

358 Sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin quruluş dәyişilmәsi әmәk mәhsuldarlığı indeksinә vurulmasın¬dan
alınan indeks necә adlanır?

•

Fәrdi indeks.
Әmәk haqqı fondu indeksi;
Sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi;
Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksi;
Quruluş dәyişilmәsi indeksi;

359 Statistikada әmәk mәhsuldarlığının ümumi sәviyyәsinә müxtәlif amillәrin tәsirini öyrәnmәk üçün hansı indekslәrdәn
istifadә olunur?

•

Bunların heç birindәn
Quruluşun dәyişilmәsi indeksindәn;
Әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksindәn;
Әmәk mәhsuldarlığının dәyişәn tәrkibli indeksindәn
Bunların hamısından;

360 Verilәnlәrdәn hansı sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin düsturudur?

•

361 Verilәnlәrdәn hansı әmәk mәhsuldarlığının fәrdi indeksini göstәrir?

•

heç biri;

362 Ortarüblük hasilat necә hesablanır?

•

mәhsul istehsalının hәcmini işçilәrin orta rüblük sayına bölmәklә
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin ortaaylıq slyahı sayına nisbәtilә
ümumi buraxılışın hәcmini işlәnmiş adamgünlәrin sayına bölmәklә
mәhsulun hәcmini işlәnmış adamsaatların sayına nisbәtilә
mәhsul buraxılışının hәcminin fәhlәlәrin ortaillik sayına nisbәtilә

363 Ortaaylıq hasilat necә hesablanır?

•

mәhsulun hәcmini fәhlәlәrin ortaillik sayına bölmәklә
istehsal olunmuş mәhsulun hacmini fәhlәlәrin orta aylıq siyahı sayına bölmәklә
ümumi buraxılışın hәcminin işlәnmış adamgünlәrin sayına nisbәtilә
mәhsulun hәcminin işlәnmiş adamgünlәrin sayına nisbәtilә
mәhsul buraxılışının hәcmini fәhlәlәrin ortarüblük sayına nisbәtilә

364 Ortagünlük hasilat necә hesablanır?

•

mәhsul buraxılışının hәcmini fәhlәlәr tәrәfindәn işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayina nisbәtilә
mәhsulun hәcmini işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayına nisbәtilә
ümimi buraxılışın hәcmini fәhlәlәrin ortaaylıq sayına bölmәklә
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmini işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtilә
ümumi buraxılışın hәcmini fәhlәlәrin orta illik sayına bölmәklә

365 1 adamsaata düşәn hasilatın 18.2 man, iş günlәrinin orta uzunluğunun isә 7.2 saat olduğunu bilәrәk ortagünlük
hasilatı hesablayın

•

116,2 man
131,0 man
109,5man
105,2 man
114,5man

366 Mәhsul istehsalının әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 13% artdığını, onun istehsalına iş vaxtı mәsrәfinin isә
6% azaldığını bilәrәk, orta hasilatın necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

7% azalmışdır
12% artmışdır
17% artmışdır
20,2 % artmışdır
6,4% azalmışdır

367 Ortasaatlıq hasilat necә hesablanır?

•

istehsal olunmuş mәhsulun hәcmini işçılәrin orta sayına bölmәklә
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmini әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sayına bölmәklә
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmini әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin işlәdiyi adamsattların ümumi sayına bölmәklә
mәhsulun hәcmini işlәnmiş adamgünlәrin ümumi sayına nisbәtilә
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmini işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtilә

368 әmәk mәhsuldarlığının göstәricilәr sisteminә hansı göstәricilәr daxildir?

•

әkin sahәsinin hәr hektarından mәhsul çıxışı;
әsas vә dövriyyә kapitalının hәr manatına mәhsul buraxılışı
ortasaatlıq, ortagünlük, ortaaylıq, ortarüblük vә ortaillik hasilt
yararlı torpaqların hәr 100 hektarına düşәn mәhsul istehsalı
1 baş malqaradan әldә olunan mәhsul

369 Müәssisәdә mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi burazılışının hәcmi hansı amillәrdәn asılıdır?

•

istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәtinin müasir standtlara nәdәrәcәdә uyğun olmasından.
elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrinin tәtbiqindәn;
idarәetmәnin, әmәyin vә istehsalın tәşkili sәviyyәsindәn;
sәrf olunan әmәyin miqdarından;
işçilәrin sayından vә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsindәn ;

370 әmәk mәhsuldarlığı dedikdә nә başa düşülür?

•

kapitalın mәhsuldarlığı;
canlı әmәyin mәhsuldarlığı.
canlı vә maddilәşmiş әmәyin mәhsuldarlığı;
malqara vә quşların mәhsuldarlığı;
bitkilәrin mәhsuldarlığı;

371 Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 6,0% artmış, işçilәrin sayı isә 2,0 %
çoxalmışdır. Mәhsul vә xidmәtlәrin buraxılışının necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

107,2%
108,1%
1105,%
105,0%
112,6%

372 İstehsal olunmuş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta aylıq sayına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

orta rüblük hasilatı
orta illik hasilatı
orta aylıq hasilatı
orta günlük hasilatı
orta saatlıq hasilatı

373 İstehsal olunmuş mәhsulun hәcminin işlәnmiş adamgünlәrin sayına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

orta illik hasilatı
orta rüblük hasilatı
ortasaatlıq hasilat
ortagünlük hasilat
ortaaylıq hasilat

374 Müәyyәn dövrdә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә işlәnmiş adamsaatlarının ümumi sayına
nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi anladır?

•

orta rüblük hasilatı
orta illik hasilatı
orta ayliq hasilatı
ortasaatlıq hasilatı
orta günlük hasilatı

375 әmәk mәhsuldarlığının tәrifi necaәdir?

•

mәhsul vahidinә çәkilәn pul xәrclәridir
mәhsul vahidinә çәkilәn maddi vә әmәk mәsrәflәridir
vaxt vahidindә istehsal olunan mәhsulun miqdarı vә ya mәhsul vahidinә çәkilәn әmәk mәsrәflәridir
iş vaxtının hәr vahidinә düşәn mәhsulun miqdarıdır
mәhsul vahidinә sәrf olunan iş vaxtıdır

376 Mәhsul vahidinә әmәk mәsrәfinin әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 8,0 % aşağı salındığını bilәrәk, orta
hasilatın necә dәyişdiyini hesablayın:

•

7.5% artmışdır
8.7% artmışdır
3% artmışdır
5% aşağı salınmış
6.5% artmışdır

377 Firmanın eyni mәmulat istehsal edәn iki müәssisәsindә әmәk mәhsuldarlığının dәyişәn tәrkibli indeksinin 1,22, sabit
tәrkibli indeksinin isә 1,1 olduğunu bilәrәk, quruluş tәsiri indeksini hesablayın:

•

1.118
1.109
0.956
0.922
1.098

378 1 adamgünә düşәn hasılatın 100 man, iş ayının orta davam etmә müddәtinin isә 24 gün olduğunu bilәrәk ortaaylıq
hasilatı müәyyәn edin :

•

1852 man
2798 man
2785 man
2750 man
2400 man

379 1 adamsaata düşәn hasilatın 18.2 man, iş günlәrinin orta uzunluğunun isә 7.2 saat olduğunu bilәrәk ortagünlük
hasilatı hesablayın

•

116,2 man
131,0 man
109,5man
105,2 man
114,5man

380 Eyni mәhsul istehsal edәn üç müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksinin 1,08urluşun tәsiri
indeksinin isә 1,34 olduğunu bilәrәk, dәyişәn tәrkibli indeksi hesablayın

•

0.999
1.122
1.112
0.899
1.447

381 Mәhsul istehsalının әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 13% artdığını, onun istehsalına iş vaxtı mәsrәfinin isә
6% azaldığını bilәrәk, orta hasilatın necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

7% azalmışdır
20,2 % artmışdır
17% artmışdır
12% artmışdır

6,4% azalmışdır

382

•

101,6 %
100.0%
112 %
110.6 %
102%

•

101,6 %
112 %
110.6 %
103.9 %
102%

383

384

•

101,6 %
103.9 %
112 %
110.6 %
102%

385 Hesabat dövründә bir müәsisәdә 3000 min manatlıq mәhsul istehsal edilmişdir. Bu dövrdә işçilәrin orta aylıq siyahı
sayı 360 nәfәr, işlәnmiş adam – gunlәr 9500  ә, adam  saatlar isә 49680 –ә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn orta
günlük hasilatı hesablayın ;

•

342.1 manat
377.7 manat
360.4 manat
315.7 manat
366.6 manat

386 Hesabat dövründә bir müәsisәdә 2000 min manatlıq mәhsul istehsal edilmişdir. Bu dövrdә işçilәrin orta aylıq siyahı
sayı 300 nәfәr, işlәnmiş adam – gunlәr 7200  ә, adam  saatlar isә 47520 – yә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn
ortassatlıq hasilatı hesablayın ;

•

38.2 manat
40.4 manat
42.1 manat
41.2 manat
60.1 manat

387 I rübdә mәhsul vahidinin әmәk tutumunun 5 adam saat¸II rübdә isә 6 adam saat tәşkil etdiyini bilәrәk, әmәk
tutumunun fәrdi indeksini hesablayın

•

1.
25;
1,9;
1,2
20;

388 әsas dövrdә ayaqqabı istehsalı üzrә әmәk mәhsuldarlığının 150 cüt¸ hesabat dövründә isә 225 cüt olduğunu bilәrәk,
bu mәhsul üzrә әmәk mәhsuldarlığının fәrdi indeksini hesablayın:

•

1.5
16.7
12;
0.833;
83.3

389

•

25
1.25;
1.55
1.35;
0.8

390 әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә ümumi mәhsul istehsalının 35%¸ işlәnmiş vaxt fondunun 20% artdığını bilәrәk
әmәk mәhsuldarlığı indeksini hesablayın:

•

112.5%
62%;
15%;
12.5%;
45%

391 Dәyişәn tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin 1.5¸ sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin isә 1.25 olduğunu
bilәrәk quruluşun dәyişilmәsi indeksini hesab¬layın:

•

1.2;
0.83
1.6;
1.87;
1.75

392 Mәhsul vahidinin әmәk tutumu indeksinin 0.8 olduğunu bilәrәk әmәk mәhsuldarığının neçә faiz artdığını hesablayın:

•

92%.
25%;
125%;
20%;
108%;

393 I rübdә mәhsul vahidinin әmәk tutumunun 5 adam saat¸II rübdә isә 4 adam saat tәşkil etdiyini bilәrәk әmәk
tutumunun fәrdi indeksini hesablayın:

•

•

0.8;
1.25;
25;
20;
1

394 Hesabat dövründә bir müәsisәdә 3000 min manatlıq mәhsul istehsal edilmişdir. Bu dövrdә işçilәrin orta aylıq siyahı
sayı 360 nәfәr, işlәnmiş adam – günlәr 9500  ә, adam  saatlar isә 49680 – ә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn orta
aylıq әmәk mәhsuldarlığını hesablayın ;

•

315.77 manat
8333.3 manat
8340.7 manat
270.64 manat
6666,6 manat

395 әsas dövrdә ayaqqabı istehsalı üzrә әmәk mәhsuldarlığının 250 cüt¸ hesabat dövründә isә 300 cüt olduğunu bilәrәk,
bu mәhsul üzrә әmәk mәhsuldarlığının fәrdi indeksini hesablayın:

•

16.7
1.2;
83.3
12;
0.833

396 әgәr ötәn dövrlә müqayisәdә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi 10%, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi 12,2% artarsa,
islәnmiş vaxtın miqdarı necә dәyişilәr?

•

2% azalar;
25 dәfә artar;
2% artar;
10 qat dәyişilәr;
2 dәfә azalar;

397 İstehsal olunmuş mәhsulların hәcminin işlәnmış adamgünlәrin ümumi sayına nisbәtindәn alınan göstәriciyә nә
deyilir?

•

orta aylıq hasilat
orta illik hasilat
orta rüblük hasilat
orta saatlıq hasilat
orta günlük hasilat

398 İstehsal olunmuş mәhsulun hәcminin işlәnmiş adamsaatların sayına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

orta saatlıq hasilat
ortaillik hasilat
orta aylıq hasilat
orta rüblük hasilat
orta günlük hasilat

399 İstehsal olunan mәhsulun dәyәrinin 300 min man, işlәnmiş vaxtın isә 600 min adamgün olduğunu nәzәrә alaraq,
mәhsulun әmәk tutumunu hesablayın

•

2,5 ag
0,5ag
1,2ag
1,5 ag
2,0 ag

400 Mәhsul vahidinin istehsalına sәrf olunan iş vaxtı necә adlanır?

•

әmәk ödәnişi
mәnfәәt
әmәk haqqı
mәhsulun әmәk tutumu

•

mәhsulun maya dәyәri

401 Ortaillik hasilat necә hesablanır?

•

istehsal olunan mәhsulun hәcminin işlәnmış adamgünlәrin sayına nisbәtilә
mәhsulun hәcmini fәhlәlәrin ortaillik sayına bölmәklә
ümumi buraxılışın hәcmini fәhlәlәrin orta aylıq sayına bölmәklә
mәhsulun hәcmini işlәnmış adamsaatların sayına bölmәklә
mәhsul buraxılışının hәcminin fәhlәlәrin ortarüblük sayına nisbәtilә

402 Orta saatlıq hasilatın iş gününün orta müddәtinә hasili ilә әmәk mәhsuldarlığının hansı göstәricisi alınar?

•

orta aylıq mәnfәәt
orta rüblük hasilatı
orta günlük hasilatı
orta aylıq hasilatı
orta illik hasilatı

403 Mәhsul vahidinә sәrf olunan әmәyin azaldılması nәyi demәyә әsas verir?

•

rentabelliyin yüksәldiyini
istehsal xәrclәrinә qәnaәt edildiyini
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşdüyünü
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәdiyini
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldiyini

404 әmәk mәhsuldarlığının әsas (müstәqim) göstәricisi hansıdır?

•

405 İl әrzindә zavodun fәaliyyәti haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1. Müәssisәnin topdansatış qiyumәti ilә
ümumi mәhsulu..............................420 min manat 2.İşçilәrin orta siyahı
sayı...............................................................................600 nәfәr 3.Fәhlәlәrin orta siyahı
sayı..........................................................................510 nәfәr 4.İşlәnmiş adam
günlәr.................................................................................127500 adam gün 5.İşlәnmiş adam
saatlar.................................................................................956000 adam – saat Bu mәlumata әsasәn hәr fәhlәyә düşәn orta
saatlıq hasilatı hesablayın:

•

690 manat.
457 manat;
655 manat;
1874.5 manat;
648 manat;

406 İşçilәrin orta siyahı sayı...............................................................................600 nәfәr 3.Fәhlәlәrin orta siyahı
sayı..........................................................................510 nәfәr 4.İşlәnmiş adam
günlәr.................................................................................127500 adam gün 5.İşlәnmiş adam
saatlar.................................................................................956000 adam – saat Bu mәlumata әsasәn il әrzindә hәr fәhlәyә
düşәn orta illik hasilatı hesablayın:

•

690 manat.
457 manat;
655 manat;
823.5 manat
648 manat;

407 İl әrzindә zavodun fәaliyyәti haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1. Müәssisәnin topdansatış qiyumәti ilә
ümumi mәhsulu..............................420 min manat 2.İşçilәrin orta siyahı
sayı...............................................................................600 nәfәr 3.Fәhlәlәrin orta siyahı
sayı..........................................................................510 nәfәr 4.İşlәnmiş adam
günlәr.................................................................................127500 adam gün 5.İşlәnmiş adam
saatlar.................................................................................956000 adam – saat Bu mәlumata әsasәn hәr sәnaye istehsal
işçisinә düşәn orta illik hasilatı hesablayın

•

690 manat.
457 manat;
655 manat;
700 manat;
648 manat;

408 Hesabat dövründә bir müәsisәdә 3000 min manatlıq mәhsul istehsal edilmişdir. Bu dövrdә işçilәrin orta aylıq siyahı
sayı 360 nәfәr, işlәnmiş adam – gunlәr 9500  ә, adam  saatlar isә 49680 –ә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn orta
saatlıq hasilatı hesablayın ;

•

34.1 manat
37.7 manat
36.4 manat
60.4 manat
36.6 manat

409 Hesabat dövründә bir müәsisәdә 2000 min manatlıq mәhsul istehsal edilmişdir. Bu dövrdә işçilәrin orta aylıq siyahı
sayı 400 nәfәr, işlәnmiş adam – gunlәr 7200  ә, adam  saatlar isә 47520 – yә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn orta
aylıq hasilatı hesablayın ;

•

38.2 manat
40.4 manat
5000 manat
41.2 manat
60.1 manat

410 Hesabat dövründә bir müәsisәdә 2000 min manatlıq mәhsul istehsal edilmişdir. Bu dövrdә işçilәrin orta aylıq siyahı
sayı 300 nәfәr, işlәnmiş adam – gunlәr 7200  ә, adam  saatlar isә 47520 – yә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn orta
günlük hasilatı hesablayın ;

•

238.2 manat
240.4 manat
277.7 manat
241.2 manat
260.1 manat

411 İl әrzindә zavodun fәaliyyәti haqqında aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1. Müәssisәnin topdansatış qiyumәti ilә ümumi
mәhsulu..............................420 min manat 2.İşçilәrin orta siyahı sayı...............................................................................600
nәfәr 3.Fәhlәlәrin orta siyahı sayı..........................................................................510 nәfәr 4.İşlәnmiş adam
günlәr.................................................................................127500 adam gün 5.İşlәnmiş adam
saatlar.................................................................................956000 adam – saat Bu mәlumata әsasәn hәr fәhlәyә düşәn orta
günlük hasilatı hesablayın:

•

390 manat.
257 manat;
255 manat;
250 manat
648 manat;

412 23. Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә әmәk haqqı fondunun hәcmi15%, işçilәrin sayı isә 4,5% artmışdır.
Işçilәrin orta aylıq әmәk haqqının dinamikasını müәyyәn edin

•

•

10% artar;
4,5 dәfә azalar;
15dәfә artar;
10% azalar;
İkiqat dәyişilәr;

413 Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә işçilәrin sayı 4,5%, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı isә 10% artmışdır.
әmәk haqqı fondunun dinamikasını müәyyәn edin.

•

15% artar;
10 dәfә azalar;
15dәfә artar;
4,5% azalar
10 qat dәyişilәr;

414 Mәhsulun dәyәrinin 200 min man, işçılәrin sayının isә 400 nәfәr olduğunu bilәrәk, әmәk mәhsuldarlığının
sәviyyәsini müәyyәn edin

•

500 man
550 man
580 man
600 man
520 man

415 Mәhsulun keyfiyyәtindә baş verәn dәyişiklikliyin orta hasilat göstәricisinә tәsirini verilәn düstürlardan hansı әks
etdirir?

•
416 Firmanın iki müәssisәssi üzrә aşağıdakı mәlumat vardır:

•

10.242
1.097
1.101
1.115
1.125

417 Müәssisәdә mәhsululn әmәk tutumunun 5% artdığı halda orta hasilatın necә dәyişdiyini hesablayın

•

4,8 aşağı düşәr
2,4% artat
5,4 % artar
6,2% artar
dәyişmәz qalar

418 Müәssisәdә hesabat dövrundә әsas dövrә nisbәtәn mәhsul istehsalının 15,6% artdığını, iş vaxtı mәsarifinin isә 4,8%
azaldığını bilәrәk, әmәk mәhsuldarlığının necә dәyişdiyini müәyyәn edin

•

21,4% artar
14,4% artar
12,4% artar
10,0 % artar
16,8% artar

419 Eyni mәhsul istehsal edәn üç müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksinin 1,182 qurluşun tәsiri
indeksinin isә 1,063 olduğunu bilәrәk, dәyişәn tәrkibli indeksi hesablayın

•

0.999
1.122
1.112
0.899
1.256

420 Firmanın eyni mәmulat istehsal edәn iki müәssisәsindә әmәk mәhsuldarlığının dәyişәn tәrkibli indeksinin 1,182,
sabit tәrkibli indeksinin isә 1,125 olduğunu bilәrәk, quruluş tәsiri indeksini hesablayın.

•

1.118
1.050
0.956
0.922
1.098

421 1 adamgünә düşәn hasılatın 85 man, iş ayının orta davam etmә müddәtinin isә 21,4 gün olduğunu bilәrәk ortaaylıq
hasilatı müәyyәn edin

•

1852 man
1798 man
1785 man
1750 man
1819 man

422 1 adamsaata düşәn hasilatın 16,7 man, iş günlәrinin orta uzunluğunun isә 6,7 saat olduğunu bilәrәk ortagünlük
hasilatı hesablayın

•

116,2 man
111,9 man
109,5man
105,2 man
114,5man

423 İstehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin 400 min manat, işlәnmiş vaxtın 800 min adamgun olduğunu bilәrәk, mәhsulun
әmәk tutumunu hesablayın.

•

3 adamgün
5 adamgün
8 adamgün
4 adam –gün
2 adamgün

424 Mәhsul istehsalının әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 12. % artdığını, onun istehsalına iş vaxtı mәsrәfinin
isә 5% azaldığını bilәrәk, orta hasilatın necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

7% azalmışdır
17,9 % artmışdır
17% artmışdır
12% artmışdır
6,4% azalmışdır

425 Mәhsul vahidinә әmәk mәsrәfinin әsas dövrdәkinә nisbәtәn hesabat dövründә 5,0 % aşağı salındığını bilәrәk, orta
hasilatın necә dәyişdiyini hesablayın:

•

•

5.3% artmışdır
5% aşağı salınmış
3% artmışdır
6.5% artmışdır
7.5% artmışdır

426 İş ayının uzunluğunun 25 gün, orta saatlıq hasilatın 6, orta günlük hasilatın isә 50 әdәd olduğunu bilәrәk әmәk
mәhsuldarlığının orta –aylıq sәviyyәsini hesablayın.

•

1800 әdәd
1250 әdәd
750 әdәd
150 әdәd
1500 әdәd

427 ∑ f1T1 in 2000ә, . ∑ f0T1in 1500ә bәrabәr olduğunu bilәrәk sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksini hesablayın

•

1.333
0.810
1.288
1.250
0.815

428 Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә әmәk haqqı fondunun hәcmi15.8%, işçilәrin sayı isә 3,4% artmışdır.
Işçilәrin orta aylıq әmәk haqqının dinamikasını müәyyәn edin

•

İkiqat dәyişilәr;
15dәfә artar;
10% azalar;
4,5 dәfә azalar;
12% artar;

429 Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә işçilәrin sayı 3.4%, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı isә 12% artmışdır.
әmәk haqqı fondunun dinamikasını müәyyәn edin.

•

15dәfә artar;
4,5% azalar
10 qat dәyişilәr;
15.8% artar;
10 dәfә azalar;

430 Müәssisәdә orta әmәk haqqının 350 manat¸ işçilәrin sayının 180 nәfәr olduğunu bilәrәk onun әmәk haqqı fondunun
hәcmini hesablayın:

•

350 min mantat;
50 min.manat;
350 manat.
350 min.manat;
63 min.manat;

431 әsas dövrdә orta aylıq әmәk haqqı 320 min manat¸ hesabat dövründә isә 360 min manat tәşkil etmişdir. әsas dövrә
nisbәtәn hesabat dövründә orta aylıq әmәk haqqı:

•

50% azalmışdır;
120 % artmışdır;
15% artmışdır;
20% azalmışdır;
12.5% artmışdır;

432 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksinin sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinә bölünmәsindәn alınan indeks necә
adlanır?

•

Әmәk haqqının fәrdi indeksi.
Quruluşun dәyişilmәsi indeksi;
Fondtutumu indeksi;
Sabit tәrkibli indeks;

Әmәk haqqının umumi indeksi;

433 Orta әmәk haqqının dәyişmәsinә işçilәrin sayının dәyişmәsinin tәsirini aradan qaldırmaq üçün әmәk haqqının hansı
indeksindәn istifadә olunur?

•

Әmәk haqqının fәrdi indeksindәn
Әmәk haqqı fondu indeksindәn
Әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksindәn
Әmәk haqqının quruluş dәyişilmәsi indeksindәn
Әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksindәn

434 Verilәnlәrdәn hansı әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksidir?

•

435 Orta aylıq әmәk haqqını hesablamaq üçün aylıq әmәk haqqı fondu:

•

Real әmәk haqqına bölünür.
İşlәnmiş adamgünlәrin sayına bölünür;
İşlәnmiş adamsaatların sayına bölünür
İşçilәrin orta siyahı sayına bölünür;
Nominal әmәk haqqına bölünür;

436 Orta әmәk odәnişinin artım sürәtinin әmәk mәhsuldarlığının artım sürәtinә nisbәti nәyi anladır?

•

müәssisәnin sәmәrәli işlәdiyini
izafi xәrclәrә yol verildiyini
bir manat mәhsula düşәn xәrc göstәricisini
mәhsul vahidinin maya dәyәrini
müәssisәnin qeyriqәnaәtbәxş işlәdiyini

437 Cari transfertlәrin әsas növlәri hansilardır?

•

bütün bunların hamısı
gәlir vergisi
әmlak vergisi
torpaq vergisi
sosial sığortaya vә sosial müdafiәyә ayrılmalar

438 Transfertlәr neçә qrupa ayrılır?

•

2
4
5
6
3

439 Transfertlәr nәdir?

•

•

bu elә әmәliyyatlardır ki, bu zaman bir subyekt digәrinә әmtәә , xidmәt vә aktivlәri әvәzindә heç nә almadan tәqdim edir
bu elә әmәliyyatlardır ki, bu zaman bir tәsәrrürat vahidi digәrinә haqqını ödәmәklә әmtәә, xirmәt vә aktivlәri tәqdim edir
bu elә әmәliyyatlardır ki, bu zaman bir institusion vahid başqa vahidә müvәqqәti istifadә üçün әmtәә, xidmәt vә aktivlәri tәqdim
edir
bu elә әmәliyyatlardir ki, bu zaman bir institusion vahid başqa bir institusion vahidә әvәzini almaq şәrtilә әmtәә, xidmәt vә ya
aktivlәr tәqdim edir
bu elә әmәliyyatlardır ki, bu zaman bir vahid digәrinә müәyyәn әmtәni, xidmәt vә aktivlәri әmanәt edir

440 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksinin sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinә bölünmәsindәn alınan indeks necә
adlanır?

•

fond tutumi indeksi
әmәk mәhsulradlığı indeksi
qurluşun tәsiri indeksi
әmәk haqqı fondu indeksi
fondverimi indeksi

441 Orta әmәk haqqının dәyişmәsinә işçilәrin sayının dәyişmәsinin tәsirinin aradan qaldırmaq üçün әmәk haqqının hansı
indekslәrindәn istifadә edilir

•

әmәk haqqı fondu indeksi
әmәk mәhsuldarlığının dәtişәn tәrkibli indeksindәn
әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksindәn
әmәk haqqının qurluş dәyişmәsi indeksindәn
әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksindәn

442 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksinin 1,44 , sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinin isә 1,20 olduğunu bilәrәk,
quruluşin tәsiri indeksini hesablayın.

•

1.5
1.20
1.05
0.9
1.32

443 Orta әmәk haqqının dәyişmәsinә işçi heyәtinin tәrkibindә baş verәn dәyişikliklәrin tәsirini öyrәnmәk üçün әmәk
haqqının hansı indekslәrindәn istifadә olunur?

•

quruluşun tәsiri indeksindәn
әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksindәn
әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksindәn
әmәk haqqı fondu indeksindәn
әmәk ödәnişi fondu indeksindәn

444 Orta aylıq әmәk haqqının dәyişmәsinә işçilәrin sayının dәyişmәsinin tәsirini aradan qaldırmaq üçün әmәk haqqının
hansı indekslәrindәn istıfadә olunur?

•

әmәk odәnişi fondu indeksindәn
quruluşun dәyişmәsinin tәsiri indeksindәn
әmәk haqqı fondu indeksindәn
әmәk haqqının dәyişәn tәekibli indeksindәn
әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksindәn

445 Aşağıdakı mәlumat verilmşdir: 1) işçilәrin aylıq әmәk haqqı fondu 150 min.man 2) işçilәrin orta aylıq siyahı sayı –
600 nәfәr 3) işlәnmiş adam –günlәrin siyahı sayı 12000 4) işlәnmiş adamsaatların sayı 84000 Orta saatlıq әmәk
haqqının sәviyyәsini hesablamalı:

•

2,5 man
1,78 man
2,1 man
1,6 man
2,2 man

446 Aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1) işçilәrin illik әmәk haqqı fondu 200 min man 2)işçilәrin rüblük әmәk haqqı
fondu 185 min man 3) işçilәrin aylıq әmәk haqqı fondu 165 min man 4) işçilәrin günlük әmәk haqqı fondu 155 min

man 5) işçilәrin orta illik sayı – 700 nәfәr 6) işçilәrin orta ayliq sayı 650 nәfәr 7) işlәnmiş adam saatlatın sayı 90.000
Ortaaylıq әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

254 man
300 man
320 man
350 man
280 man

447 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı nideksinin 1,78, sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinin isә 1,34olduğunu bilәrәk qurluşun
tәsiri indeksini hesablayın

•

1.254
1.056
0.982
0.879
1.328

448 Müәssisәdә orta aylıq әmәk haqqının 380 man, işçilәrin sayının isә 300 nәfәr olduğunu bilәrәk aylıq әmәk haqqı
fondunu hesablayın

•

134 min manat
126 min man
124 min man
120 min man
114 min man

449 2013cü ildә işçilәrin ortaaylıq әmәk haqqı 380 man, 2014cü ildә isә 400 man olmuşdur. 2013cü ilә nisbәtәn 2014
cü ildә orta aylıq әmәk haqqı nә qәdәr artmışdır?

•

8,8%
7,5 %
5,3%
5,2%
8,3%

450 Sentyabr ayında müәssisәdә işçilәrin sayının 200 nәfәr, orta әmәk haqqının 300 manat, noyabr ayında isә uyğun
olaraq 180 nәfәr vә 350 manat olduğunu bilәrәk, әmәk haqqı fondunun orta әmәk haqqının dәyişmәsi hesabına artımını
hesablayın

•

9600 man
10000 man
9000 man
8000 man
7600 man

451 Orta әmәk haqqı indeksinin 1,05 әmәkmәhsuldarlığı indeksinin isә 1,20 olduğunu bilәrәk, әmәk haqqının artım
sürәtinin әmәk mәhsuıdarlığının artımından nә qәdәr geri qaldığını müәyyәn edin:

•

8,4%
15,0%
12,0 %
10,0 %
12,4 %

452 Hesablayın:

•

1.20;
187.5
1.30
1.46;

0.83

453 Aşağidakı mәlumat vardır: 1) işçilәrin saatlıq әmәk haqqı fondu 136 min manat 2) işlәnmiş adamgünlәrin ümumi
sayı12000 3) işlәnmiş adam saatların ümumi sayı85000 Orta saatlıq әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

3,5 man
2,5 man
1,6 man
1,7 man
2,1 man

454 Aşağıdakı mәlumat vardır: 1) işçilәrin rüblük әmәk haqqı fondu 486 min man 2) işçilәrin orta rüblük siyahı sayı320
nәfәr 3) işlәnmiş adam günlәrin ümumi sayı40000 Orta rüblük әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

1519 man
800 man
1120 man
1050 man
900 man

455 Müәssisәdә işçilәrin әmәk ödәnişi haqqında aşagidakı mәlumatı vardır: 1) işçilәrin saatlıq әmәk ödәnişi fondu 268
min manatdır 2) işçilәrin günlük әmәk ödәnişi fondu 350 min manatdır 3) işlәnmiş adam saatların sayı 100 mindir 4)
işlәnmiş adamgünlәrin sayı 21428 Ortasaatlıq әmәk ödәnişi hesablayın

•

3,0 man
1,5 man
1,8 man
2.68 man
2,4 man

456 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn orta günlük әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın: 1.Aylıq әmәk haqqı fondu 
80 min. manat; 2.İşçilәrin orta siyahı sayı  400 nәfәr; 3.İşlәnmiş adamgünlәr  10 min; 4.İşlәnmiş adamsaatlar 
 100 min;

•

0,75 manat.
250 manat;
220 manat;
200 manat;
8 manat;

457 әmәk ödәnişi haqqında müәssisәnin aşağıdakı mәlumatı vardır: 1) işçilәrin illik әmәk ödәnişi fondu 346 min man. 2)
işçilәrin rüblük әmәk ödәnişi fondu 289 min man. 3) işçilәrin ortaillik sayı 80 nәfәrdir Ortaillik әmәk ödәnişinin
sәviyyәsini hesablayın.

•

3500 man
3200 man
4400 man
4325 man
3700 man

458 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;
200 manat;
0,75 manat.

459 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın: 1.Aylıq әmәk haqqı fondu 
80 min. manat; 2.İşçilәrin orta siyahı sayı  400 nәfәr; 3.İşlәnmiş adamgünlәr  10 min; 4.İşlәnmiş adamsaatlar 
 100 min;

•

220 manat;
250 manat;

•

200 manat;
0,75 manat.
7,5 manat;

460 әsas dövrdә orta aylıq әmәk haqqı 250 min manat¸ hesabat dövründә isә 300 min manat tәşkil etmişdir. әsas dövrә
nisbәtәn hesabat dövründә orta aylıq әmәk haqqı:

•

50% azalmışdır;
20% azalmışdır;
15% artmışdır;
120 % artmışdır;
20% artmışdır;

461 Müәssisәdә orta әmәk haqqının 150 manat¸ işçilәrin sayının 200 nәfәr olduğunu bilәrәk onun әmәk haqqı fondunun
hәcmini hesablayın:

•

350 manat.
350 min.manat;
30 min.manat;
350 min mantat;
50 min.manat;

462 Noyabr ayında müәssisәdә işçilәrin sayının 150 nәfәr, orta әmәk haqqının 280 manat, dekabr ayında isә uyğun olaraq
200 nәfәr vә 300 manat olduğunu bilәrәk, әmәk haqqı fondunun işçilәrin sayının artması hesabina artımıni hesablayın:

•

14200 man
1500 man
14000 man
13800 man
14500 man

463 Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı nideksinin 1,65, sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinin isә 1,45olduğunu bilәrәk qurluşun
tәsiri indeksini hesablayın

•

0.879
0.982
1.056
1.138
1.254

464 ∑ f1T1 in 3000ә, . ∑ f0T1in 2500ә bәrabәr olduğunu bilәrәk sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksini hesablayın

•

1.200
0.810
1.288
1.250
0.815

465 Aşağidakı mәlumat vardır: 1) işçilәrin günlük әmәk haqqı fondu 128 min manat 2) işlәnmiş adamgünlәrin ümumi
sayı11000 3) işlәnmiş adam saatların ümumi sayı72000 Orta günlük әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

12,56 man
1,78 man
2,15 man
3,55 man
11,64 man

466 Aylıq әmәk haqqı fondu ilә işçilәrin aylıq orta siyahı sayının nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

orta illik әmәk haqqı
orta saatlıq әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı
orta rüblük әmәk haqqı

467 Günlük әmәk haqqı fondu ilә işlәnmiş admgünlәrin nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

•

orta günlük әmәk haqqı
orta saatlıq әmәk haqqı
orta illik әmәk haqqı
orta rüblük әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı

468 Saatlıq әmәk haqqı fondu ilә işlәnmiş adamsaatların nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır

•

ortaillik әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı
orta rüblük әmәk haqqı
orta saatlıq әmәk haqqı

469 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;

•

220 manat;
250 manat;
200 manat;
0,75 manat.
7,5 manat;

470 Orta aylıq әmәk haqqını hesablamaq üçün aylıq әmәk haqqı fondu nәyә bölünmәlidir?

•

işlәnmiş adamgünlәrin sayına
işlәnmiş adamsaatların sayına
işçilәrin rüblük orta slyahı sayına
işçilәrin orta aylıq siyahı sayına
işçilәrin orta illik sayına

471 Müәssisәdә işçilәrә işlәdiyi adamgünlәrә görә hesablanan әmәk haqqının orta sәciyyәsini sәciyyәlәndirәn göstәricisi
necә adlanır?

•

ortaillik әmәk haqqı
orta saatlıq әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı
orta rüblük әmәk haqqı

472 Müәssisәdә işçilәrin işlәdiyi adamsaatlara görә hesablanan әmәk haqqının orta sәciyyәsini xarakterizә edәn
göstәricisi necә adlanır?

•

orta rüblük әmәk haqqı
orta illik әmәk haqqı
orta günlük әmәk haqqı
orta saatlıq әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı

473 Aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1) işçilәrin illik әmәk haqqı fondu 300 min man 2)işçilәrin rüblük әmәk haqqı
fondu 220min man 3) işçilәrin saatlıq әmәk haqqı fondu 200 min man 4) işçilәrin günlük әmәk haqqı fondu 180 min
man 5) işçilәrin orta illik siyahı sayı – 800 nәfәr 6) işçilәrin orta aylıq siyahı sayı 750 nәfәr 7) işlәnmiş adam saatlatın
sayı 100.000 Orta saatlıq әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

3 man
2.8 man
3.2 man
2.3 man
2 man

474 әmәk ödәnişi haqqında müәssisәnin aşağıdakı mәlumatı vardır: 1) işçilәrin illik әmәk ödәnişi fondu 400 min man. 2)
işçilәrin rüblük әmәk ödәnişi fondu 370 min man. 3) işçilәrin ortaillik sayı 100 nәfәrdir Ortaillik әmәk ödәnişinin
sәviyyәsini hesablayın.

•

400 man

•

440 man
320 man
350 man
370 man

475 Aşağıdakı mәlumat verilmşdir: 1) işçilәrin saatlıq әmәk haqqı fondu 180 min.man 2) işçilәrin orta aylıq siyahı sayı –
500 nәfәr 3) işlәnmiş adam –günlәrin siyahı sayı 14000 4) işlәnmiş adamsaatların sayı 95000 Orta saatlıq әmәk
haqqının sәviyyәsini hesablamalı:

•

2,5 man
1,89 man
2,1 man
1,6 man
2,2 man

476 Aşağıdakı mәlumat vardır: 1) işçilәrin illik әmәk haqqı fondu 1800 min man 2) işçilәrin orta illik siyahı sayı400
nәfәr 3) işçilәrin orta rüblük siyahı sayı 390 nәfәr Orta illik әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

3810 man
4050 man
3920 man
4500 man
4380 man

477 Aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1) işçilәrin illik әmәk haqqı fondu 300 min man 2)işçilәrin rüblük әmәk haqqı
fondu 220min man 3) işçilәrin aylıq әmәk haqqı fondu 200 min man 4) işçilәrin günlük әmәk haqqı fondu 180 min man
5) işçilәrin orta illik siyahı sayı – 800 nәfәr 6) işçilәrin orta aylıq siyahı sayı 750 nәfәr 7) işlәnmiş adam saatlatın sayı
100.000 Ortaillik әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

300 man
350 man
375 man
280 man
320 man

478 Aşagıdakı mәlumat verilmişdir: 1) işçilәrin illik әmәk haqqı fondu 300 min man 2)işçilәrin rüblük әmәk haqqı
fondu 220min man 3) işçilәrin aylıq әmәk haqqı fondu 200 min man 4) işçilәrin günlük әmәk haqqı fondu 180 min man
5) işçilәrin orta illik siyahı sayı – 800 nәfәr 6) işçilәrin orta aylıq siyahı sayı 750 nәfәr 7) işlәnmiş adam saatlatın sayı
100.000 Ortaaylıq әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

280 man
320 man
350 man
300 man
267 man

479 Müәssisәdә işçilәrin әmәk ödәnişi haqqında aşagidakı mәlumatı vardır: 1) işçilәrin saatlıq әmәk ödәnişi fondu 300
min manatdır 2) işçilәrin günlük әmәk ödәnişi fondu 350 min manatdır 3) işlәnmiş adam saatların sayı 150 mindir 4)
işlәnmiş adamgünlәrin sayı 21428 Ortasaatlıq әmәk ödәnişi hesablayın

•

1,8 man
1,5 man
2,4 man
3,0 man
2 man

480 Müәssisәdә 2010cu ildә işçilәrin orta sayının 500 nәfәr, 2012ci ildә isә 512 nәfәr, orta illik әmәk haqqının isә
uyğun olaraq 360 vә 384 man olduğunu nәzәrә alaraq, orta әmәk haqqının sәviyyәsinin artması hesabına әmәk haqqı
fondunun artıq xәrclәnәn mәblәğini tapın.

•

152000 man
112000 man
105 min man
122880 man
138000 man

481 . Aşağıdakı mәlumat vardır: 1) işçilәrin illik әmәk haqqı fondu 1600 min man 2) işçilәrin orta illik siyahı sayı400
nәfәr 3 işçilәrin orta rüblük siyahı sayı 380 nәfәr Orta illik әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

4050 man
4000 man
4380 man
3810 man
3920 man

482 Aşağıdakı mәlumat vardır: 1) işçilәrin rüblük әmәk haqqı fondu 400 min man 2) işçilәrin orta rüblük siyahı sayı400
nәfәr 3) işlәnmiş adam günlәrin ümumi sayı36000 Orta rüblük әmәk haqqının sәviyyәsini hesablayın

•

1120 man
800 man
1000 man
900 man
1050 man

483 Müәssisәdә orta aylıq әmәk haqqının 320 man, işçilәrin sayının isә 400 nәfәr olduğunu bilәrәk aylıq әmәk haqqı
fondunu hesablayın

•

134 min manat
120 min man
124 min man
126 min man
128 min man

484 Verilәnlәrdәn hansı әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksidir?

•

485 2010cu ildә işçilәrin ortaaylıq әmәk haqqı 280 man, 2011cı ildә isә 300 man olmuşdur. 2010cu ildәkinә nisbәtәn
2011ci ildә orta aylıq әmәk haqqı nә qәdәr artmışdır?

•

8,8%
5,2%
7,1%
7,5 %
8,3%

486 Verilәnlәrdәn hansı әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indekslәridir?

•
487 әsas kapitalın yaradıldığı anda çәkilәn bütün xәrclәr onun hansı dәyәrini tәşkil edir?

•

әsas kapitalın maya dәyәrini
әsas kapitalın tam ilk dәyәrini
әsas kapitalın qalıq dәyәrini
әsas kapitalın buraxılış qimәtini
әsas kapitalın smeta dәyәrini

488 Sexdә quraşdırılan 100 dәzgahdan bir növbәdә 90 dәzgah, iki növbәdә 80 dәzgah işlәmişdir. Bu mәlumata әsasәn
növbәlilik әmsalını hesablayın.

•

1.8
2.3
2.5
1.7
1.5

489 әsas fondların orta illik dәyәrini әn böyük növbәdә işlәyәn fәhlәlәrin sayına bölmәklә hansı göstәrici hesablanır:

•

yaralılıq әmsalı
Әmәyin әsas fondlarla tәmin olunması әmsalı;
sıradan çıxma әmsalı
Tәzәlәnmә әmsalı;
köhnәlmә әmsalı

490 İl әrzindә işә buraxılmış yeni әsas fondların dәyәrini ilin sonuna mövcud olan әsas fondların dәyәrinә bölmәklә hansı
göstәrici hesablanır:

•

yaralılıq әmsalı
sıradan çıxma әmsalı
Kapital tutumu
Tәzәlәnmә әmsalı;
köhnәlmә әmsalı

491 Verilәnlәrdәn hansı әsas kapitalın hәrәkәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdәn hesab edilir?

•

Bunların hamısı.
Tәzәlәnmә vә sıradan çıxma әmsalları;
Kapital tutumu
Әsas kapitalın köhnәlmә vә yaralılıq әmsalları;
Kapital verimi,

492 İstifadә prosesindә әsas fondun tәdricәn köhnәlmәsinin pulla ifadәsi necә adlanır:

•

Yaralılıq әmsalı;
Tәzәlәnmә әmsalı;
amortizasiya;
Kapital tutumu;
Kapital verimi (fondverimi);

493 İstehsal( vә ya istehlak) edilmiş enerjininn mühәrrikin işlәdiyi saatların sayına bölmәklә hansı göstәrici hesablanır?

•

Mühәrrikin potensial gücü;
Mühәrrikin orta faktiki gücü;
transformatorların gücü.
buxar qazanlarının gücü;
Hәqiqi istifadә olunan gücü;

494 Cari ildә әsas kapitalın ortaillik tam dәyәri 38 mln.man, mәhsul buraxılışının hәcminin 22 mln. man olduğunu bilәrәk
kapitalveriminin sәviyyәsini hesablayın.

•

0,66 man
0,55 man
0,5 man
0,58 man
0,75 man

495 İl әrzindә işә sıradan çıxmış әsas fondların dәyәrini ilin әvvәlinә mövcud olan әsas fondların dәyәrinә bölmәklә hansı
göstәrici hesablanır:

•

yaralılıq әmsalı
Kapital tutumu
Tәzәlәnmә әmsalı;
köhnәlmә әmsalı
sıradan çıxma әmsalı

496 Avadanlıgın tәqvim fondundan rejim fondunu çıxdıqda hansı fond alınır?

•

imkanda olan fond.
ehtiyatda olan fond;
rejimdәn kәnar vaxt fondu;
tabel fondu;
maksimal – mümkün fond ;

497 әsas kapitalın qiymәtlәndirilmәsi metodları hansılardır?

•

әsas kapitalın smeta dәyәri
әsas kapitalın maya dәyәri
әsas kapitalın qalıq dәyәri
әsas kapitalın tam ilk, tam bәrpa vә köhnәlmәsini çıxmaqla ilk (bәrpa) dәyәri.
әsas kapitalın buraxılış qimәti

498 İstehsal proseslәrinin normal getmәsi üçün şәrait yaradan istehsal olunmuş aktivlәrin mәcmucuna nә deyilir?

•

әsas kapitalın aşınan hissәsi
әsas kapitalın passiv hissәsı
әsas kapitalın yaralı hissәsi
әsas kapitalın amortizasiyası
әsas kapitalın istehlakı

499 әmәk cismlәrinә bilavasitә tәsir gostәrәn istehsal vasitәlәri necә adlanır?

•

dövriyyә fondları
әsas kapitalın aktiv hissәsi
dövriyyә vәsaitlәti
әsas dövriyyә kapitalı
әsas kapitalın passiv hissәsi

500 Aktivlәrin bir hissәsı kimi әsas kapitalı digәr, istehsal vasitәlәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәr hansılardır?

•

istehsal proseslәrindә dәfәlәrlә iştirak etmәsi, öz dәyәrlәrini mәhsula hissәhissә keçirmәklә tәdricәn köhnәlmәsi vә ömür
müddәtinin bir ildәn çox olması
dәyәrlәrinin çox olması
ömür müddәtindә öz xarici formalarını dәyişmәmәsi
istismarının çox xәrc tәlәb etmәsi
ömür müddәtinin bir ildәn artıq olması

501 әsas kapitalın köhnәlmәsinin pulla ifadәsinә iqtisadçılar nә ad verirlәr?

•

Әsas kapitalın amortizasiyası;
Cari dәyәri.
Qalıq dәyәri;
Әsas kapitalın aktivi
Әsas kapitalın passivi;

502 әsas kapitalın yaradıldığı anda onların tikilmә¬sinә¸ әldә edilmәsinә, daşınıb gәtirilmәsinә vә quraşdırılmasına
çәki¬lәn bütün xәrclәr әsas kapitalın hansı dәyәrini tәşkil edir?

•

Köhnәlmәni çıxmaqla tam ilk dәyәrini;
cari dәyәrini
qalıq dәyәrini;
Tam ilk dәyәrini;
Köhnәlmә dәyәrini;

503 İstehsl proseslәrinin normal getmәsi üçün şә¬rait yaradan istehsal olunmuş aktivlәrin mәcmusuna nә ad verirlәr?

•

Qeyrimaddi aktivlәr.
Әsas kpitalın aktiv hissәsi;
Әsas kapitalın aşınan hissәsi;
Әsas kapitalın passiv hissәsi;
Әsas kapitalın yararlı hissәsi;

504 әmәk çisimlәrinә bilavasitә tәsir göstәrәn is¬teh¬sal aktivlәrinin mәcmusuna iqtisadçılar nә ad verirlәr?

•

Әsas kapitalın passiv hissәsi;
Әsas kаpitalın aktiv hissәsi;
Qiymәtlilәr;
qeyrimaddi aktivlәr.
Әsas dövriyyә kapitalı;

505 Tәkrar istehsal olunan aktivlәr mәcmu olmaqla istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edәn¸ öz dәyәrini mәhsula fiziki
köhnәlmә kimi keçirәn vә xidmәt müddәti bir ildәn az olmayan әşyalara iqtisadçılar nә ad verirlәr?

•

Әsas borc
Qiymәtlilәr;
Qeyrimaddi aktivlәr
Әsas kapital
Dövriyyә kapitalı

506 әsas kapitalın yararlılıq әm¬salının 52.5% olduğunu bilәrәk onun köhnәlmә әmsalını hesab¬layın:

•

175%
47.0%;
47.5%;
46.8%;
152.5%;

507 әsas kapitalın tam bәrpa dәyәrini әn böyük növbәdәki fәhlәlәrin sayına bölmәklә hesab¬lanan göstәriciyә
statistic¬kada nә ad verirlәr?

•

Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;
Әmәyin әsas kapitalla silahlanma әmsalı;
Әsas fonların tәzәlәnmә әmsalı
Әmәyin döv¬riyyә kapitalı ilә silahlanma әmsalı
Yaralılıq әmsalı;

508 Müәssisәdә ümumi әlavә dәyәr indeksini әsas kapitalın dinamikası indeksinә bölmәklә hansı göstәricini hesablamış
olaraq?

•

material tutumu indeksini
әmәk mәhsuldarlığı nideksini
fondtutumu indeksini
material verimi indeksini
kapital verimi indeksini

509 Müәssisәdә kapital veriminә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı
avadanlıqlardan inteqral istifadә әmsalı
әsas kapitalın tәrkibindә aktiv hissәnin xüsusi çәkisi, onun texnoloji mәhsuldarlığı, әsas kapitalın qiymәtilә buraxilan
mәhsulların qiymәtinin nisbәti

innovasiyaların tәtbiqi
avadanlıqlardan ekstensiv istifadә әmsalı

510 әsas kapitalın tәzәlәnmәsinin intensivliyini xarakterizә edәn nisbi göstәrici necә hesablanır?

•

lәğv olunan әsas kapitalın dәyәrinin işә salınan tәzә әsas kapitalın dәyәrinә nisbәtilә
il әrzindә işә salınan tәzә әsas kapitalın dәyәrinin ilin axırına olan әsas kapitalın tam dәyәrinә nisbәtilә
lәğv olunan әsas kapitalın dәyәrini tәzә işә salınan әsas kapitalın dәyәrinә bölmәklә
lәğv olunan әsas kapitalın dәyәrini ilin әvvәlinә olan әsas kapitalәn dәyәrinә böımәklә
daxil olan tәzә әsas kapitalın dәyәrini lәğv olunan әsas kapitalın dәyәrinә nisbәtilә

511 әsas fondların tam bәrpa dәyәrinin әn böyük növbәdәki fәhlәlәrin sayına nisbәtilә hesablanan göstәricisi necә
adlanır?

•

әsas fondların işdәn çıxma әmsalı
әsas fondların tәzәlәnmә әmsalı
әsas fondların köhnәlmә әmsalı
әsas fondların yararlılıq әmsalı
әmәyin әsas kapitalla silahlanması göstәricisi

512 әsas kapitalın dәyәrinin hәr manatına nә qәdәr mәhsul istehsal edildiyini sәciyyәlәndirәn göstәricisi necә adlanır?

•

kapital verimi
kapital tutumu ( fond tutumu)
yüklәnmә әmsalı
әsas kapitalın sәmәrәliliyi
әsas kapitalın rentabelliyi

513 әsas kapitalın yaradıldığı anda onların tikilmәsinә әldә edilmәsinә, daşınıb gәtirilmәsinә vә quraşdırılmasına çәkilәn
bütün xәrclәr hansı dәyәrinә tәşkil edir?

•

Köhnәlmәsini çıxmaqla ilk dәyәrini
köhnәlmәsini çıxmaqla bәrpa dәyәrini
tam bәrpa dәyәrini
tam ilk dәyәrini
smeta dәyәrini

514 Verilәnlәrdәn hansı әsas kapitalın vәziyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәrdәn hesab edilir?

•

әsas kapitalın köhnәlmә vә yararlılıq әmsalı
әsas kapitalın tәzәlәnmәsi әmsalı
әsas kapitalın daxil olma әmsalı
әsas kapitalın lәğv olunma әmsalı
әsas kapitalın işdәn çıxması әmsalı

515 Amortizasiya ayrılmalarının әsas kapitalın tam dәyәrinә faiz nisbәtinә nә deyirlir?

•

ödәniş norması
qazanc norması
әlavә edilmiş dәyәr norması
mәnfәәt norması
amortizasiya norması

516 әsas kapitalın köhnәlmisinin pulla ifadәsinә nә deyilir?

•

әsas kapitalın köhnәlmә mәblәği
әsas kapitalın lәvğ dәyәri
әsas kapitalın passivi
әsas kapitalın amortizasiyası
әsas kapitalın aktivi

517 İlin әvvәlinә әsas kapitalın dәyәri 250 min manat, qalıq dәyәr isә 220 min manat, ilin sonuna әsas kapitalın dәyәri
275 min manat, qalıq dәyәri isә 235 min manatolduğu halda, ilin әvvәli vә sonunda әsas kapitalın köhnәlmә mәblәğini
hesablayın.
30 man¸ 30 man;

•

15 man¸ 40 man;
15 man¸ 10 man;
10 man¸ 45 man;
30 man¸ 40 man

518 İlin әvvәlinә әsas kapitalın dәyәri 250 min manat, әsas kapitalın orta illik dәyәri 275 min manat olduğu halda ilin
sonuna әsas kapitalın dәyәrini hesablayın.

•

25 min. man
262 min. man;
525 min. man;
900 min. man;
300 min. man;

519 İlin әvvәlinә әsas kapitalın dәyәri 400 min manat, il әrzindә daxil olan әsas kapitalın dәyәri 50 min manat, sıradan
çıxan әsas kapitalın dәyәri 10 min manat olduğunu bilәrәk әsas kapitalın orta illik dәyәrini hesablayın

•

420 min. man;
400 min. man;
390 min. man;
440 min. man;
450 min. man;

520 İlin sonuna әsas kaputalın tam dәyәri 200 min manat, köhnәlmә mәblәği 50 min manat olduğu halda, qalıq dәyәri
hesablayın.

•

150 min. man;
300 min. man;
5 min. man;
600 min. man;
900 min. man;

521 Әsas istehsal fondlarının tam ilk dәyәri 400 min manat, köhnәlmәnin mәblәği isә 10 min manat olduğu halda
köhnәlmә әmsalı neçәdir?

•

20%
25%
3
2,5 %
1

522 Köhnәlmә әmsalı 2.5%, әsas kapitalın tam ilk dәyәri 400 min manat olduğu halda köhnәlmәnin mәblәğini
hesablayın.

•

40 min manat
35 min manat
10 min manat
20 min manat
15 min manat

523 Hәqiqi işlәyәn avadanlıq dedikdә nә başa düşülür?

•

bütün növbә әrzindә işlәmiş avadanlıq;
növbә әrzindә 7 saat işlәmiş avadanlıq;
növbә әrzindә 5 saat işlәmiş avadanlıq;
ay әrzindә tam işlәmiş avadanlıq
dövr әrzindә müddәtindәn asılı olmayaraq işlәmiş avadanlıq;

524 Müәssisәnin әsas kapitalının ilin әvvәlinә olan tam dәyәri 6000 mln. man., il әrzindә daxil olan әsas fondlarının
dәyәri 2000 mln. man, silinәn әsas fondların dәyәru 1500 mln. man., ilin axırına köhnәlmә mәblәği 1300 mln.manat
olmuşdur. әsas kapitalın ilin axırına olan tam dәyәrini muәyyәn edin.

•

7800 mln.man
5900 mln.man
5500 mln.man
5200 mln.man

•

6500 mln.man

525 әn böyük növbәdә işlәnmiş adamsaatları bütün iş yerlәri istifadә edildiyi halda işlәnә bilәcәk adam – saatların sayına
bölmәklә hansı göstәrici hesablanır?

•

köhnәlmә әmsalı.
fasilәsizlik әmsalı;
yararlılıq әmsalı;
tәzәlәnmә әmsalı;
növbә rejimindәn istifadә әmsalı;

526 Növbәlilik әmsalını hәqiqi iş növbәlәrinin sayına bölmәklә hansı göstәrici hesablanır?

•

köhnәlmә әmsalı.
tәzәlәnmә әmsalı;
növbә rejimindәn istifadә әmsalı;
fasilәsizlik әmsalı;
yararlılıq әmsalı;

527 Bünövrә üzәrinә bәrkidilmiş, istismarda olan vә ya istismara hazır olan avadanlıq necә adlanır;

•

mövcud avadanlıq;
qurulmuş avadanlıq;
sökülmüş avadanlıq.
yararsız avadanlıq;
hәqiqi işlәyәn avadanlıq;

528 Avadanlıgın sayı vә tәrkibini öyrәnәrkәn statistika avadanlıqları hansı hissәlәrә ayırır:

•

ehtiyatda olan vә işlәyәn avadanlıq.
sökülmüş vә işlәyәn avadanlıq;
yararsız vә yararlı avadanlıq;
işlәyәn vә işlәmәyәn avadanlıq;
mövcud vә qurulmuş avadanlıq;

529 Qurulmuş avadanlıgın sayını mövcud avadanlıgın sayına bölmәklә hansı göstәrici hesablanır:

•

Mövcud avadanlıgın tәrkibindә hәqiqi işlәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Mövcud avadanlıgın tәrkibindә işlәmәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi.
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә işlәmәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә hәqiqi işlәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә mövcud avadanlıgın xüsusi cәkisi;

530 Noyabr ayının 30 –da sıradan çıxmış 36 min manatlıq әsas fondun orta illik dәyәrini hesablayın:

•

31 min manat;
28 min manat;
33 min manat;
25 min manat.
29 min manat;

531 Sexdә quraşdırılan 100 dәzgahdan bir növbәdә 90 dәzgah, iki növbәdә 80 dәzgah işlәmişdir. Bu mәlumata әsasәn
növbә rejimindәn istifadә әmsalını hesablayın.

•

1.05
0.68
0.75
0.85
1.18

532 Müәssisәdә il әrzindә silinәn әsas kapitalın dәyәrinin 658 min man, ilin әvvәlindә onların tam dәyәrinin 4,4 mln.man,
ilin axırında isә 5,0 mln.man olduğunu bilәrәk işdәn çıxma әmsalını hesablayın.

•

14,9%
24,4%
18,6%

17,8%
22,8%

533 Cari ildә müәssisәdә işә salınan әsas kapitalın dәyәrinin 2,4 mln.man; ilin әvvәlindә onların tam dәyәrinin 6,8 mln.
man, ilin axırında isә 8,2 mln. man. olduğunu bilәrәk, tәzәlәnmә әmsalını hesablayın.

•

20,8%
24,1%
25,4%
26,0%
29,3%

534 Hәqiqi işlәyәn avadanlıqların sayını mövcud avadanlıqların sayına bölmәklә hansı göstәrici hesablanır:

•

Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә mövcud avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә hәqiqi işlәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Mövcud avadanlıgın tәrkibindә hәqiqi işlәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә işlәmәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Mövcud avadanlıgın tәrkibindә işlәmәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi.

535 Hәqiqi işlәyәn avadanlıgın sayını qurulmuş avadanlıqların sayına bölmәklә hansı göstәrici hesablanır:

•

Mövcud avadanlıgın tәrkibindә işlәmәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi.
Mövcud avadanlıgın tәrkibindә hәqiqi işlәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә işlәmәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә hәqiqi işlәyәn avadanlıgın xüsusi cәkisi;
Qurulmuş avadanlıgın tәrkibindә mövcud avadanlıgın xüsusi cәkisi;

536 әsas kapitalın köhnәlmә әm¬salının 27% olduğunu bilәrәk onun yararlılıq әmsalını hesablayın:

•

74.0%;
80 %
125%
175%.
73%;

537 әsas kapitala hesablanan illik amortizasiya mәblәğinin 10 min manat¸ әsas kapitalın tam dәyәrinin 160 min manat
oldu¬ğunu bilәrәk amortizasiya normasını hesablayın:

•

24%.
6,3
7%;
8%;
2%;

538 әsas kapitalın orta illik dәyә¬rinin 15 min manat¸ mәhsul buraxılışının hәc¬minin 9 min manat oldu¬ğunu bilәrәk
fond¬verimi göstәricisini hesablayın

•

21 manat;
0.6 manat
6 manat;
15 manat;
9 manat;

539 Dövr әrzindә işә salınan әsas kapitalın dәyrinin 6 min manat¸ ilin axırına әsas kapi¬talın tam dәyәrinin 240 min
manat oldu¬ğunu bilәrәk әsas kapitalın tәzәlәnmә әmsalını hesablayın

•

6.0%;
7.6%;
12.4%;
1.88%;
2.5%;

540 әsas kapitalın köhnәlmә әm¬salının 25% olduğunu bilәrәk onun yararlılıq әmsalını hesablayın
73.2%;

•

74.0%;
75%;
175%.
125%;

541 әsas kapitala hesablanan illik amortizasiya mәblәğinin 8 min manat¸ әsas kapitalın tam dәyәrinin 160 min manat
oldu¬ğunu bilәrәk amortizasiya normasını hesablayın:

•

24%
5%;
6%;
8%;
2%;

542 әsas kapitalın dәyәrinin hәr vahidinә nә qәdәr mәhsul istehsal edildiyini sәciyyәlәndirәn göstәriciyә nә ad verirlәr?

•

Yaralılıq әmsalı;
Tәzәlәnmә әmsalı;
Kapital verimi (fondverimi);
Kapital tutu¬mu;
Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı

543 Verilәnlәrdәn hansı әsas kapitalın vәziy¬yәti¬ni sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdәn hesab edilir?

•

Bunların hamısı.
Tәzәlәnmә әmsalı;
Kapital tutu¬mu
Kapital verimi,
Әsas kapitalın köhnәlmә vә yaralılıq әmsalı

544 İllik amortizasiya ayırmalarının әsas kapitalın tam dәyәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsi nәyi anladır?

•

cari dәyәrini.
qalıq dәyәrini
Amortizasiya ayırmalarını;
Amortizasiya normasını;

545 Sәnaye müәssisәsinin әsas kapitalına dair aşagıdakı mәlumat vardır (milyon manatla): 1. köhnәlmәsini çıxmaqla әsas
kapitalın ilin әvvәlinә bәrpa dәyәri – 11000 2. tәzә әsas kapital işә salınmışdır 4200 3. il әrzindә silinәn әsas kapitalın
lәğv dәyәri160 4. il әrzindә omortazasiya hesablanmışdır 1160 İlnl axırına әsas kapitalın qalıq dәyәrini hesablayın.

•

13200
13880
15040
15200
14540

546 әsas kapitalın dәyәrinin hәr manatına nә qәdәr mәhsul istehsal edildiyini sәciyyәlәndirәn göstәricisi necә adlanır?

•

butun cavablar sehvdir
әsas kapitalın sәmәrәliliyi
әsas kapitalın rentabelliyi
kapital tutumu ( fond tutumu)
yüklәnmә әmsalı

547 . Müәssisәdә әsas ilә nisbәtәn hesabat ilindә әlavә dәyәr istehsalı 80,0 %, әsas kapitalın hәcmi isә 50,0 %
artmışdir.Kapital tutumunun necә dәyişdiyini hesablayın.

•

16,7 % aşagı düşmüşdür
25,4 % artmışdır
22,4 % artmışdir
20,0% artmışdır
28,4% artmışdır

548 Müәssisәdә әsass ilә nisbәtәn hesabat ilindә әlavә dәyәr istehsalı 60,0%, әsas kapitalın hәcmi isә 40,0 % artmışdır.
Kapital veriminin necә dәyişdiyini müәyyәn edin

•

16,4 % artmışdır
14,8 % azlmış
12,5% azlmış
10,2 % azalmış
14,3 artmış

549 Müәssisәdә әsass ilә nisbәtәn hesabat ilindә әlavә dәyәr istehsalı 60,0%, әsas kapitalın hәcmi isә 40,0 % artmışdır.
Kapital veriminin necә dәyişdiyini müәyyәn edin

•

113%
118%
117%
114%
119%

550 Hesabat ilindә daxil olan әsas kapitalın tam dәyәrini dövrün axırına olan әsas kapitalın dәyәrinә nisbәtilә hesablanan
göstәrici necә adlanır

•

yararlılıq әmsalı
köhnәlmә әmsalı
işdәn çıxma әmsalı
tәzәlәnmә әmsalı
daxil olma әmsalı

551 İstehsal gücündәn istıfadә әmsalı necә hesablanır?

•

ümumi әlavә edilәn dәyәrin cәmi enerji güclәrinә nisbәtilә
ümümi buraxılışı enerji avadanlıqlarının ümümi gücünә nisbәtilә
ümümi buraxılışı istehsal avadanlıqlarının cәmi gücünә bölmәklә
mәhsul vә xidmıtlәrin ümümi buraxılışının hәcmini müәssisәnin cәmi eherji gücünә bölmәklә
faktiki istehsal edilın mәhsulun hәcmini ortaillk gücә bölmәklә

552 Müәssisәnin istehsal gücü nәdir?

•

onun istehsal edә bilәcәyi mәhsulların maksimum hәcmidir
onun mexaniki avadanlıqlarının gücüdür
onun enerji avadanlıqlarının cәmi gücüdür
onun istehsal avadanlıqlarınin cәmi gücüdür
onun elektrik avadanlıqlarının gücüdür

553 Müәssisәnin enerji avadanliqların cәmi gücü hansı ünsürlәrdәn ibarәtdir?

•

ilk mühәrriklәrdәn, elektrik mühәrriklәrindәn vә elektrik cihazlarından
ancaq elektrik cihazlarından
ancaq elektrik mühәrriklәrindәn
ancaq ilk mühәrriklәrdәn
ancaq elektrik mühәrriklәrindәn vә elektrik cihazlarından

554 Müәssisәdә avadanliqlardan istifadәnin intensiv әmsalı necә hesablanır?

•

avadanlığın orta faktiki gücünü maksimum uzun sәmәrәli gücünә bölmәklә
avadanlığın orta faktiki gücünü plan üzrә işlәmәli olduğu gücә bölmәklә
avadanlığın orta faktiki gücünü әn aşağı gücünә bölmәklә
avadanlığın orta faktiki gücünü pik gücünә bölmәklә
avadanlığın orta faktiki gücünü pasport üzrә gücünә bölmәklә

555 Müәssisәdә avadanliqlardan istifadәnin ekstensiv әmsalı necә hesablanır?

•

avadanlığın faktiki işlәdiyi vaxtın boş dayanma vaxtına nisbәtilә
avadanlığın faktiki işlәdiyi vaxtı plan üzrә işlәmәli olduğu vaxta bölmәklә
avadanlığın orta faktiki gücünü pasport gücünә bölmәklә
avadanlığın orta faktiki gücünü maksimum uzun gücünә bölmәklә
avadanlığın istehsal prosesindә iştirak etdiyi vaxtı tәqvim vaxt fonduna bölmәklә

556 әsas kapitalın tam bәrpa dәyәrinin әn böyük növbәdә çalışan fәhlәlәrin sayına nisbәtilә hesablanan göstәrici necә
adlanır?

•

әsas fondların işdәn çıxması әmsalı
әmәyin әsas fondlarla tәmin olunması göstәricisi
әsas fondların istifadәsi göstәricisi
әmәk mәhsuldarlığı
әsas fondların tәzәlәnmәsi әmsalı

557 әsas kapitaldan istifadә göstәricilәri verilәnlәrdәn hansıdır?

•

kapital verimi vә kapital tutumu
satılmış mәhsul
Ümumi mәhsul
ümumi buraxılış
xalis mәhsul

558 Verilәnlәrdәn hansılar әsas kapitalın hәrәkәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr hesab edilir?

•

әsas kapitalın işdәn çıxması vә tәzәlәnmәsi әmsalları
әsas kapitalın istifadәsi göstәricisi
әsas kapitalın yararlılıq әmsalı
әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı
әsas kapitalın istehlakı

559 Müәssisәnin әsas kapitalının әvvәlinә olan tam dәyәri 5500 mln. man., il әrzindә daxil olan әsas fondlarının dәyәri
1850 mln. man, silinәn әsas fondların dәyәru 1300 mln. man., ilin axırına köhnәlmә mәblәği 1240 mln.manat olmuşdur.
әsas kapitalın ilin axırına olan tam dәyәrini muәyyәn edin.

•

5900 mln.man
5200 mln.man
7800 mln.man
6050 mln.man
5500 mln.man

560 Sәnaye müәssisәsinin әsas kapitalına dair aşagıdakı mәlumat vardır (milyon manatla):1. köhnәlmәsini çıxmaqla әsas
kapitalın ilin әvvәlinә bәrpa dәyәri – 12500 2. tәzә әsas kapital işә salınmışdır 3700 3. il әrzindә silinәn әsas kapitalın
lәğv dәyәri180 4. il әrzindә amortazasiya hesablanmışdır 1200 İlin axırına әsas kapitalın qalıq dәyәrini hesablayın.

•

13200
15200
15040
14820
14540

561 Mühәrrik bir saat әrzindә 31 kvt güclә 15 saat әrzindә 35 kvt güclә vә 4 saat әrzindә 40 kvt güclә fәaliyyәtdә
olmuşdur. Mühәrrikin orta faktiki gücünü hesablayın:

•

32.6 kvt.
35.6 kvt;
32 kvt;
31 kvt;
28 kvt;

562 Müәssisәnin әsas fondlarının dәyәri ilin әvvәlinә 2000 min manat vә ilin sonuna 2500 min manat olmuşdur.İl әrzindә
800 min manatlıq yeni әsas fond işә buraxılmış vә 300 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdır. әsas fondun sıradan
çıxma әmsalını hesablayın:

•

15 %
32%
18%
13%
23 %

563 Müәssisәnin әsas fondlarının dәyәri ilin әvvәlinә 2000 min manat vә ilin sonuna 2500 min manat olmuşdur.İl әrzindә
800 min manatlıq yeni әsas fond işә buraxılmış vә 300 min manatlıq әsas fond sıradan çıxmışdır. әsas fondun tәzәlәnmә
әmsalını hesablayın:
13%

•

15 %
32%
23 %
18%

564 Beşgünlük iş hәftәsinә vә iki növbәli iş rejiminә malik olan müәssisәdә ayliq rejim vaxt fondu neçәyә bәrabәr olar?

•

234;
352;
387.
367;
345;

565 Müәssisәnin ortaillik gücü verilәn düstürlardan hansı ilә hesablanır?

•
566 Hesabat dövründә müәssisә 800 min manatlıq әsas fondlar әldә etmişdir, onlardan 600 min manatı tәzә әsas
fondlardır. әsas fondların ilin әvvәlinә tam dәyәri 4000 min manat, ilin axırına isә 4500 min manat olmuşdur. Daxil olma
әmsalını hesablayın

•

28,2%
15,0%
20,0%
24,4%
17,4%

567 Müәssisәdә mәhsul istehsalının hәcmi әsas dövrә nisbәtәn hesabat dövründә 36% artmış, әsas kapitalın ortaillik
hәcmı isә 12% çoxalmışdır. әsas kapitaldan istifadәnin necә dәyişdiyini tapın.

•

1.21
1.80
1.45
1.52
1.36

568 Müәssisәdә 20112012ci illәrdә fәhlәlәrin әsas kapitalla tәminatı 22,8 mln manatdan 24,4 mln. manatadәk, hәmin
dövrdә әmәk mәhsuldarlığı 10,0% artmışdır. Kapitalveriminin necә dәyişdiyini müәyyәn edin.

•

1.028
0.948
1.166
1.124
0.966

569 2012ci ildә әsas kapitalın yararlılıq әmsalının 70,8% olduğunu bilәrәk, onun köhnәlmә әmsalını hesablayın.

•

35,0%
25,4%
27,8%
29,2%
32,4%

570 Cari ildә әsas kapitalın ortaillik tam dәyәri 30 mln.man, mәhsul buraxılışının hәcminin 18 mln. man olduğunu bilәrәk
kapitalveriminin sәviyyәsini hesablayın.

•

0,75 man
0,5 man
0,55 man
0,60 man
0,66 man

571 Müәssisәdә il әrzindә silinәn әsas kapitalın dәyәrinin 800 min man, ilin әvvәlindә onların tam dәyәrinin 4,0 mln.man,
ilin axırında isә 5,0 mln.man olduğunu bilәrәk işdәn çıxma әmsalını hesablayın.

•

18,6%
17,8%
24,4%
22,8%
20,0%

572 Cari ildә müәssisәdә işә salınan әsas kapitalın dәyәrinin 1,3 mln.man; ilin әvvәlindә onların tam dәyәrinin 5,0 mln.
man, ilin axırında isә 5,8 mln. man. olduğunu bilәrәk, tәzәlәnmә әmsalını hesablayın.

•

20,8%
26,0%
25,4%
22,4%
24,1%

573 Cari ildә müәssisәnin әsas kapitalının köhnәlmә әmsalının 28,6% olduğunu bilәrәk yararlılıq әmsalını hesablayın.

•

70,2%
68,4%
78,6%
75,2%
71,4 %

574 1\I. 2012ci ildә әsas fondların köhnәlmә әmsalının 30,2 % olduğunu bilәrәk onun yararlıq әmsalını müәyyәn edin:

•

75,5%
60,8%
65,4%
69,8%
72,4%

575 1.I. 2012 –ci ildә әsas fondların yararlılıq әmsalının 75,6 % olduğunu bilәrәk, onun köhnәlmә әmsalını hesablayın

•

26,6%
19,4%
20,8%
22,5%
24,4%

576 Tәdqiqat aparılan gündә müәssisәdә quraşdırılan 200 avadanlıqdan bir növbәdә 10u, iki npvbәdә 130u, 3 növbәdә
40ı işlәmişdir. Bu mәlumata әsasәn növbәlilik әmsalını hesablayın.

•

1.80
1.50
2.50
2.30
1.95

577 Müәssisәdә 20 әdәd dәzgah ay әrzindә 936 növbә işlşmişdir.Aydakı iş günlәrin sayı 26dır. Dәzgahların istifadәnin
növbәlilik әmsalını hesablayın

•

1.8
2.0
2.1

2.5
1.5

578

•

72 mln.man.
60 mln.man
86 mln.man
75 mln.man
65 mln.man

579

•

106 mln.man.
92 mln.man
80 mln.man.
100 mln.man
112 mln.man.

580 Cari ildә müәssisәnin әsas kapitalının tam bәrpa dәyәrinin 32 mln. manat, hesablanan amortizasiya mәblәğinin 1600
min manat olduğunu bilәrәk amortizasiya normasını hesablayın.

•

4,6%
4,0%

•

5,0%
6,0%
4,8%

581 İl әrzindә müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı 340 min manat vә satılmış mәhsulun hәcmi isә 450 min
manat olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn dövriyyә әmsalını (dövriyyәnin sayı ) hesablayın:

•

2.1;
1.6.
1.25;
1.3
0.8;

582 İl әrzindә müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı 400 min manat vә satılmış mәhsulun hәcmi isә 500 min
manat olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn dövriyyә әmsalını (dövriyyәnin sayı ) hesablayın:

•

1.6.
1.25;
0.8;
1.3
2.1;

583 Normalaşdırılmamış dövriyyә fondlarına daxil deyil:

•

sair aktivlәr.
yüklәnmiş mәhsul;
pul vәsaitlәri;
istehsal ehtiyatları;
debitor borcları;

584 İl әrzindә müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı 340 min manat vә satılmış mәhsulun hәcmi isә 450 min
manat olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn dövriyyә vәsaitlәrinin tәhkim olunma әmsalını hesablayın:

•

0.9.
0.75
1.0;
1.2;
0.6;

585 Müәssisәnin dövriyyә kapitalının dövr etmә әmsalının 7ya bәrabәr olduğunu bilәlrәk, tәhkin olunma әmsalını
hesablayın

•

0,12 man
0,12 man
0,200 man
0,143 man
0,142 man

586 .İl әrzindә müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı 340 min manat vә satılmış mәhsulun hәcmi isә 450 min
manat olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn bir dövriyyәnin orta müddәtini hesablayın:

•

277;
273.75;
258.
245.50;
257.25;

587 Normalaşdırılmış dövriyyә fondlarına daxil deyil:

•

istehsal ehtiyatları;
pul vәsaitlәri;
cari tәmir üçün ehtiyat hissәlәri.
hazır mәhsul;
bitmәmiş istehsal qalıgı;

588 İl әrzindә müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı 400 min manat vә satılmış mәhsulun hәcmi isә 500 min
manat olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn bir dövriyyәnin orta müddәtini hesablayın:

•

438.
292;
240;
257;
245;

589 İl әrzindә müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı 400 min manat vә satılmış mәhsulun hәcmi isә 500 min
manat olmuşdur. Bu mәlumata әsasәn dövriyyә vәsaitlәrinin tәhkim olunma әmsalını hesablayın:

•

0.9.
0.8;
1.0;
1.2;
0.6;

590 әmtәәmaterial ehtiyatlarının dövriyyәsı göstәricisi necә hesablanır?

•

ehtiyatların ilin axırına olan qalığının ilin әvvәlinә olan qalığına nisbәtilә
ehtiyatların orta qalığının onların maya dәyәrinә nisbәtilә
satışdan mәnfәәtin mәblәğini ehtiyatlarınorta qalığına bölmәklә
dövrdәki tәqvim günlәrin sayını dövriyyә әmsalına nisbәtilә
satılmış mәhsulun maya dәyәrini ehtiyatların orta hәcminә bölmәklә

591 Dövriyyә kapitalının orta mәblәğinin satılmış mal vә xirmәtlәrin dәyәrinә nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?

•

Tәhkim olunma әmsalı
rentabellik sәviyyәsi
dövriyyә әmssalı
әmәk mәhsuldarlığı
maya dәyәri

592 Satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin dövriyyә kapitalının orta mәblәğinә nisbәtindәn alinan göstәrici necә adlanır?

•

tәhkim olunma әmsalı
maya dәyәri
rentabellik sәviyyәsi
dövriyyә әmsalı
әmәk mәhsuldarlığı

593 verilәnlәrdәn hansı dövriyyә kapitalının istifadәsi göstәricilәrinә aid edilir?

•

dövriyyә әmsalı
rentabellik sәviyyәsi
fond verimi
fond tutumu
balans mәnfәәti

594 Verilәnlәrdәn hansılar maliyyә qoyuluşlarına daxil edilir?

•

podrat tәşkilatlarına verilәn avanslar
öz işçilәrinә hesablanan әmәk haqqı
müxtәlif qiymәtli kağizlar, başqa tәşkilatların nizamnamә kapitalına verilәn vәsaitlәr vә kredit tәşkilatlarına depozit qoyuluşları
işçilәrin sosial müdafiәsi fonduna verilәn vәsaitlәri
müәssisәnin banklarda olan hesablarındakı pul vәsaitlәr

595 Qisa müddәtli qoyuluşlara nәlәr daxildir?

•

12 aya qәdәr müxtәlif tәşkilatlara verilәn istiqrazlar, alınan sәhmlәr, sair qısa müddәtli qoyuluşlar
1aya qәdәr tәşkilatlara verilәn istiqrazlar
sәhmdarlardan alınan sәhmlәr
tәhtәl hesab şәxslәrә verilәn avanslar
öz fәhlә vә qulluqçularına verilәn avanslar

596 Debitor borcları hansı tәdiyyәlәrdir?

•

uzun müddәtli vә qisa müddәtli müxtәlif tәdiyyәlәrdir
uzun müddәtli maliyyә qoyuluşlarıdır
qisa müddәtli maliyyә qoyuluşlarıdır
qısa müәssisәlәrinin borclarıdır
alınacaq veksellәrdir

597 Ehtiyatlardan, debitor borclarından, qısa müddәtli maliyyә qoyuluşlarından vә pul vәsaitlәrindәn ibarәt aktivlәr
statistikada necә adlanır?

•

istehsal vastәlәri
әsas vәsaitlәr
cari ehtiyatlar
dövriyyә aktivlәri
әsas fondlar

598 Dövriyyә fonlarının orta qalığının satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinә nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada nә
ad verirlәr?

•

Mәnfәәt;
Dövriyyә әmsalı;
Tәhkim olunma әmsalı;
Yaralılıq әmsalı;
Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;

599 Satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin dövriyyә fonlarının orta qalığına nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada nә
ad verirlәr?

•

Әkapitalın köhnәlmә әmsalı
Tәhkim olunma әmsalı;
Yaralılıq әmsalı;
Rentabellik;
Dövriyyә әmsalı;

600 Verilәnlәrdәn hansı dövriyyә fondlarının istifadәsi göstәricilәrinә aid edilir?

•

Yaralılıq әmsalı;
Dövriyyә fondlarının dövriyyә vә tәhkim olunma әmsalı
Fondverimi;
Әmәyin әsas kapitalla silahlanma әmsalı;
Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;

601 Mәhsulun material tutumu göstәricilәrinin xüsusi mәsrәf göstәricilәrindәn fәrqi nәdir?

•

material tutumunun artması mәhsulun maya dәyәrinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur.
xüsusu mәsarifin artması materialın qaәnaәtinә sәbәb olur
material tutumu ancaq natura ölçülәrinә әsasәn hesablanır, xüsusi mәsrәf isә hәm natura, hәm dә dәyәr ölçülәrinә әsasәn
hesablanır
onlar birbirinә әks göstәricilәrdir
mәhsulun material tutumu artdıqca, xüsusi mәsarifi dә artır

602 Müәssisәdә dövriyyә kapitalından istifadәnin yaxşılaşdırılmasının әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisәnin maliyyә vәziyyәtindә çәtinliklәr meydana çıxır.
onların dövriyyәsinin sürәti aşağı düşür
dövriyyәyә әlavә vәsait cәlb olunur
mәhsul istehsalı vә satışı ixtisar olunur
onların dövriyyәsinin sürәtlәnmәsi nәticәsindә dövriyyә vәsaitlәrinin bir hissәsi dövriyyәdәn azad olur

603 Statistikada xammal vә materiallar, bitmәmiş istehsala xәrclәr, hazır mәhsullar vә satış üçün mallar, gәlәcәk dövrün
xәrclәri vә yola salınan mallar mәcmu necә adlanır?

•

ehtiyatlarlar
әsas fondlar
istehsal vasitәlәri

әsas vәsaitlәr
dövriyyә vәsaitlәri

604 Satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin 600 mln. manat• dövriyyә fonlarının orta illik dәyәrinin 150 mln. manat
olduğunu bilәrәk dövretmә әmsalını hesablayın

•

75
90
2,5
150
4

605 Müәssisәnin dövriyyә kapitalının dövr etmә әmsalının 6ya bәrabәr olduğunu bilәlrәk, tәhkin olunma әmsalını
hesablayın

•

0,200 man
0,167 man
0,12 man
0,12 man
0,142 man

606 Hesabat ilindә әsas ilә nisbәtәn satılmış mәhsulun hәcmi 28 % ,dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı isә 10 %
artmışdır.Gün hesabı ilә bir dövriyyәnin orta davametmә müddәtininin necә dәyişdiyini hesablayın:

•

324.3;
313.9;
234.5.
267;
341.1

607 Satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin 600 mln. manat dövretmә әmsalının 4 ә bәrabәr olduğunu bilәrәk dövriyyә
fondlarının orta illik dәyәrini hesablayın

•

150
240
140
180
75

608 Hesabat ilindә әsas ilә nisbәtәn satılmış mәhsulun hәcmi 20 % ,dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı isә 5%
artmışdır.Gün hesabı ilә bir dövriyyәnin orta davametmә müddәtininin necә dәyişdiyini hesablayın:

•

234.5.
325;
272.6;
267;
319.4;

609 Әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәri 650 min manat, qalıq dәyәri isә 400 min manat olduğu halda köhnәlmәnin
mәblәğini hesablayın

•

35 min manat
40 min manat
250 min manat
600 min manat
10 min manat

610

•

20% азалар
20% артар
2,5 dәfә azalar
3 dәfә dәyişәr
120 артар

611 Müәssisәnin dövriyyә kapitalının dövr etmә әmsalı il әrzindә 6ya bәranәrdirsә, hәr bir dövriyyәnin orta müddәtini
hesablayın

•

54 gün
60 gün
66 gün
72 gün
50 gün

612 Müәssisәnin il әrzindә satışdan pul mәdaxili 8000 min manat, dövriyyә kapitalının orta qalığı 1600min man olduğu
halda dövriyyә әmsalını hesablayın.

•

6 dәfә
4 dәfә
3 dәfә
5 dәfә
2 dәfә

613 Mәhsulların material tutumu göstәricilәrini xüsusi mәsrәf göstәricilәrindәn fәrqlәndirәn cәhәt nәdәn ibarәtdir?

•

material tutumu göstәricilәrinin xüsusi mәsarif göstәricilәrindәn fәrqi ondan ibarәtdir ki, material tutumu faktiki istehsal olunan
mәhsulun hәcminә vә materialların faktiki mәsarifinә әsasәn hesablanır.
xüsusi mәsarif mәhsulun maya dәyәrinin bir hissәsidir
xüsusi mәsarif pul ifadәsilә hesablanır
xüsusi mәsarif müxtәlif variantda hesablanır
xüsusi mәsarif materiallara qәnaәti hesablamağa imkan verir

614 30 әdәd mәmulatın istehsalına 90 kq material sәrf olunduğunu bilәrәk mәmulatın material tutumunu hesablayın.

•

0.40
0.20
0.60
0.50
0.33

615 120 әdәd mәmulatın istehsalına 360 kq material sәrf olunduğunu bilәrәk materialın xüsusi mәsarifini hesablayın.

•

5 kq
3 kq
2 kq

4 kq
6 kq

616 xammal vә materialların xüsusi mәsarifi nәdir?

•

mәhsula sәrf olunan umumi materialın hәcmidir
mәhsul vahidinә düşәn pul xәrclәridir
mәhsul istehsalına çәkilәn sabit xәrclәrdir.
mәhsul vahidinә düşәn material xәrclәridir
mәhsul vahidinә olunan xәrclәrin pulla ifadәsidir

617 Dövriyyә әmsalının 4 olduğunu bilәrәk tәhkim olunma әmsalını hesablayın.

•

0.50
0.40
0.1
0.3
0.25

618 Satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin 300 mln. manat, dövriyyә kapitalının orta dәyәrinin isә 75 mln.man olduğunu
bilәrәk dövretmә әmsalını hesablayın.

•

4
3
6
8
5

619 Dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalıgı hansı orta kәmiyyәtin düsturu ilә hesablanır?

•

Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә

620 Müәssisәnin satışdan pul mәdaxili әsas ildә 6400 min man, hesabat ilindә isә 7380 min man olmuşdur, yәni 980 min
manat artmışdır. Dövriyyә kapitalının orta qalığı uyğun olaraq 1600 vә 1640 min man. olmuşdur.Hәmin artımın nә
qәdәrinin dövriyyә vәsaitlәri qalıgının artması hesabına baş verdiyini hesablayın.

•

188 min.man
176 min.man
120 min.man
135 min.man
160 min.man

621 Müәssisәnin satışından pul mәdaxili әsas ildә 6400 min man, hesabat ilindı isә 7380 min manat olmuşdur, yәni 980
min manat artmışdır. Dövriyyә kapitalının orta qalığı uyğun olaraq 1600 vә 1640 min man olmuşdur. Hәmin artımın nә
qәdәrinin dövriyyәnin sayının artması hesabına olduğunu müәyyәn edin.

•

800 min.man
780 min.man
850 min.man
820 min.man
810 min.man

622 Bir neçә müәssisә üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin etdiyi dövrlәrin sayı hansı orta kәmiyyәtin düsturu ilә hesablanır?

•

Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu il

623 Müәssisәdә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәrinin qalıgı aşagıdakı kimi olmuşdur: Yanvarın 1nә
.................................................................400 min manat Fevralın 1 –nә................................................................. 410 min

manat Martın 1nә..................................................................... 470 min manat Aprelin 1 –nә
.................................................................. 420 min manat Dövriyyә vәsaitlәrinin orta rüblük qalıgını hesablayın:

•

450 min manat.
400 min manat;
480 min manat;
434 min manat;
430 min manat;

624 Bir neçә müәssisә üzrә tәhkim olunma әmsalı hansı orta kәmiyyәtin düsturu ilә hesablanır?

•

Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә

625 Bir neçә müәssisә üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin etdiyi hәr bir dövrün gün hesabı ilә orta müddәti hansı orta kәmiyyәtin
düsturu ilә hesablanır?

•

Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә

626 Müәssisәnin dövriyyә kapitalının tәhkim olunma әmsalının әsas dövrdә 0,25, hesabat dövründә 0,20, mәhsul vә
xidmәtlәrin satışından pul mәdaxilunin isә 7200 min man olduğunu nәzәrә alaraq, dövriyyәdәn azad olan vәsaitin
mәblәğini hesablayın.

•

380 min.man
300 min.man
325 min.man
360 min.man
350 min.man

627 Müxtәlif növ materiallar müxtәlif növ mәhsulların istehsalına sәrf olunduqda materialın xüsusi mәsarifinin dәyişmәsi
hesabına әldә olunan qәnaәt hansı bәrabәrliklә hesablanmalıdır?

•

628 Bir növ materialın müxtәlif mәhsulların istehsalına mәsarifinә qәnaәtin vә ya artıq sәrfini hansı variant düzgün әks
etdirir?

•

629 Müxtәlif növ materiallar bir növ mәhsulun istehsalına sәrf olunduqda xüsusi mәsarifin dәyişmәsi nәticәsindә әldә
olunan qәnaәti hansı düsturla hesablamaq olar?

•

630 Müxtәlif növ materiallar bir növ mәhsulun istehsalına sәrf olunduqda xüsusi mәsarifin necә dәyişdiyini hansı
düsturla öyrәnmәk olar?

•

631 Bir növ material bir neçә növ mәhsulun istehsalına sәrf olunduqda verilәnlәrdәn hansı xüsusi mәsarifin necә
dәyişdiyini әks etdirir?

•

632 Mәhsul vahidinә sәrf olunan materiala qәnaәti (vә ya artıq mәsarifi) verilәnlәrdәn hansı әks etdirir?

•

Qәn=m1m0
Qәn=M1M0
Qәn=z1=Zo
Qәn=q1q0
Qәn=P1P0

633 Verilәnlәrdәn hansının materialın xüsusi mәsarifinin dinamikasını xarakterizә etdiyini göstәrin.

•

634 2013cü ildә mәhsul vahidi maya dәyәrinin 156 man, 2014cü ildә isә plan üzrә 178 man, faktiki isә 180 man.
olduğunu bilәrәk plan tapsırığı indeksini hesablayın.

•

1.64
1.32
1.14
1.11
1.53

635 2013cü ildә mәhsul vahidi maya dәyәrinin 78 man, 2014cü ildә isә plan üzrә 82 man, faktiki 97.5 man oldiğunu
bilәrәk, fәrdi mәsrәf indeksini hesablayın

•

1.54
1.32
1.25
1.11
1.43

636 Dәyişәn tәrkibli orta mәsrәf indeksinin 1.09¸ sabit tәrkibli orta mәsrәf indeksinin 1.12 olduğunu bilәrәk quruluş
dәyişikliyi indeksini hesablayın:
1,24
1,26

•

0,782
0,892
0,973

637 Verilәnlәrdәn hansı dәyişәn tәrkibli orta mәsrәf indeksinin düsturudur?

•

638 Verilәnlәrdәn hansı fәrdi mәsrәf indeksinin düsturudur?

•
639 Verilәnlәrdәn hansı mәhsulun fiziki hәcm indeksinin düsturudur?

•
640 Verilәnlәrdәn hansı ümumi mәsrәf indeksinin düsturudur?

•
641 Mәhsulun tam maya dәyәri nәdir?

•

tam istehsal xәrclәri ilә qeyriistehsal xәrclәrinin cәmidir
mәhsulun satışı prosesindә çәkilәn xәrclәrdir
satış bazarına kimi çәkilәn xәrclәrdir
mәhsulun müәssisәnin ambarına tәhvil verilәnә kimi çәkilәn xәrclәrdir
mәhsulun satışa hazırlanması xәrclәridir

642 Tam istehsal maya dәyәri nәdir?

•

mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәrin ümumi mәblәğidir
mәhsulun daşınması xәrclәri
mәhsula çәkilәn üstәlik xәrclәr
mәhsul istehsalının müstәqim xәrclәri
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr

643 Müstәqim xәrclәrә hansı xәrclәr aid edilir?

•

material xәrclәri, ustehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
әmlakın sığortalanması xәrclәri
binaların qızdırılması vә işıqlandırılması xәrclәri
inzibatiidarә xәrclәri
reklam vә mühafizә xәrclәri

644 Xәrclәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi qaydasına görә xәrclәr necә qruplaşdırılır?

•

•

müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәr
cari xәrclәr
kömәkçi xәrclәr
әsas xәrclәr
әsaslı xәrclәr

645 Tәdavül xәrclәri dedikdә nә anlanılır?

•

üstәlik xәrclәr
tәchizatsatış, ticarәt vasitәçiliyi ilә mәşğul olan müәssisәlәrin öz fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkdiklәri xәrclәr
müәssisәnin tәchizatsatış bölmәlәrinin saxlanması xәrclәri
istehsal müәssisәlәrin kommersiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan xәrclәr
mәhsulun istehsalına müstәqim xәrclәr

646 Müәssisәlәrdә mәhsulun maya dәyәri dedikdә nә anlanılır?

•

mәhsula çәkilәn müstәqim xәrclәr
mәhsula çәkilәn puı xәrclәri
mәhsula çәkilәn material xәrclәri
bütün mәhsula çәkilәn xәrclәr
mәhsul vahidinә çәkilәn maddi vә pul mәsrәflәri

647 Müәssisәnin mәhsul istehsalının hәcmindәn birbaşa asılı olan xәrclәrә nә ad verilir?

•

aralıq xәrclәr
müstәqim xәrclәr
dәyişәn xәrclәr
sabit xәrclәr
üstәlik xәrclәr

648 Müәssisәnin mәhsul istehsalının hәcmindәn birbaşa asılı olmayan xәrclәrinә nә ad verilir?

•

dәyişәn xәrclәr
sabit xәrclәr
müstәqim xәrclәr
qeyrimüstәqim xәrclәr
üstәlik xәrclәr

649 Müәssisәnin özünәmәxsus olmayan vә kәnardan aldığı istehsal amillәrinә çәkdiyi xәrclәrә nә ad verirlәr?

•

müstәqim xәrclәr
sabit xәrclәr
dәyişәn xәrclәr
xarici xәrclәr
daxili xәrclәr

650 Müәssisәnin özunә mәxsus istehsal amillәrinә çәkdiyi xәrclәrә nә ad verirlәr?

•

ümumi xәrclәr
müstәqim xәrclәr
qeyrimüstәqim xәrclәr
daxili xәrclәr
xarici xәrclәr

651 Verilәnlәrdәn hansılar ümumi xәrclәrә daxildir?

•

pul xәәrclәri
material xәrclәri
bunların hamısı
kәnar tәşkilatların xidmәtlәrinin ödәnmәsi xәrclәri
әsas kapitalın amortizasiyası

652 Müәssisәnin bu vә ya digәr mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәrinin mәblәği statistikada necә adlanır?
sabit xәrclәr
xüsusi xәrclәr

•

müstәqim xәrclәr
ümumi xәrclәr
dәyişәn xәrclәr

653 Yekuna görә hәr bir xәrc maddәsinin tutdugu xüsusi cәki dedikdә nә başa düşülür?

•

xәrclәrin sәviyyәsi;
xәrclәrin quruluşu;
xәrclәrin mütlәq hәcmi.
xәrclәrin tәyinatı;
xәrclәrin mәblәgi;

654 Mәhsulun mәsrәf indeksinin 0.89¸ mәhsulun hәcm indeksinin 1.12 olduğunu bilәrәk ümumi mәsrәf indeksini
hesablayın:

•

1.251;
0.997;
0.737;
0.882;
1.133;

655 Mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәrin ümumi mәblәği dedikdә nә başa düşülür?

•

mәhsula çәkilәn üstәlik xәrclәr;
mәhsul istehsalının müstәqim xәrclәri;
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr
mәhsulun tam maya dәyәri.
tam istehsal maya dәyәri ;

656 Mәhsulun mәsrәf indeksinin 0.85¸ mәhsulun hәcm indeksinin 0.75 olduğunu bilәrәk ümumi mәsrәf indeksini
hesablayın:

•

0.737;
0.637;
0.882;
1.251;
1.133;

657 Dәyişәn tәrkibli orta mәsrәf indeksinin 0.99¸ sabit tәrkibli orta mәsrәf indeksinin 1.25 olduğunu bilәrәk quruluş
dәyişikliyi indeksini hesablayın:

•

1,24
0,782
1,26
0,792
0,892

658 Müәssisәdә istehsal olunan mәhslların maya dәyәrinin әsas dövrdә 65 min, cari dövrdә isә 74 min manat olduğunu
bilәrәk maya dәyi indeksini hesablayın.

•

1,21
0,892
1.7;
0,92
1,138

659 Bir manat әmtәәlik mәhsula düşәn xәrcin sәviyyәsinә göstәrilәn amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

mәhsulun hәcminin dәyişmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi
vergi dәrәcәlәrinin dәyişmәsi
buraxılış qiymәtlәrinin dәyişmәsi
mәhsulun növ vә çeşid qurluşunun dәyişmәsi

660

•

1.15
0.80
0.88
0.95
1.02

661 Müәssisәnin şәrti – sabit xәrclәrinin 900 min. manat, şәrtidәyişәn mәsrәflәrinin 600 min. manat, mәhsul
buraxılışının hәcminin isә 120 min әdәd olduğunu bilәrәk maya dәyәrinin sәviyyәsini hesablayın.

•

15,8 man
8,0 man
10,0 man
12,5 man
14,6 man

662

•

0.960
1.136
0.980
0.920
0.845

663 2011ci ildә mәhsul vahidi maya dәyәrinin 140 man, 2012ci ildә isә plan üzrә 168 man, faktiki isә 182 man.
olduğunu bilәrәk plan tapsırığı indeksini hesablayın.

•

1.2
1.1
1.6
1.5
1.3

664 2011ci ildә mәhsul vahidi maya dәyәrinin 70 man, 2012ci ildә isә plan üzrә 77 man, faktiki 84 man oldiğunu
bilәrәk, fәrdi mәsrәf indeksini hesablayın

•

1.3
1.2
1.5
1.1
1.4

665 Mәhsulun maya dәyәri hansı göstәricilәrlә sәciyyәlәndirilir?

•

mәhsul vahidinin maya dәyәrilә, bir man. әmtәәlik mәhsulun maya dәyәrilә vә müqayisәli әmtәәlik mәhsulun maya dәyәrilә
mәhsula çәkilәn ümumi xәrclәrlә
mәhsula çәkilәn daxili xәrclәrlә
mәhsula çәkilәn xarici xәrclәrlә
mәhsul istehsalının müstәqim xәrclәrilә

666 Verilәnlәrdәn hansı fәrdi mәsrәf indeksinin düsturudur?

•

667 Verilәnlәrdәn hansı mәhsul vahidinә düşәn orta xәrci xarakterizә edir?

•

668 Tam istehsal xәrclәri ilә qeyriistehsal xәrclәrinin cәmi kimi hesablanır:

•

mәhsulun tam maya dәyәri.
mәhsul istehsalının müstәqim xәrclәri;
mәhsula çәkilәn üstәlik xәrclәr;
tam istehsal maya dәyәri ;
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr;

669 Müәssisәnin şәrti – sabit xәrclәrinin 1000 min. manat, şәrtidәyişәn mәsrәflәrinin 800 min. manat, mәhsul
buraxılışının hәcminin isә 150 min әdәd olduğunu bilәrәk maya dәyәrinin sәviyyәsini hesablayın.

•

15 man
12 man
10 man
8man
14 man

670 Maya dәyәrinin dәyişmәsinә mәhsulun miqdarının tәsirini aradan qaldırmaq üçün hansı indeksi hesablamaq
lazımdır?

•

hesabi orta indeks.
quruluş dәyişikliyi indeksi;
dәyişәn tәrkibli indeksi;
sabit tәrkibli indeksi;
fәrdi indeks;

671 Hesabat dövründә әsas dövrә nisbәtәn mәhsul istehsalının 12% artdıgını,istehsala çәkilәn xәrclәrin isә 4% aşagı
salındıgını bilәrәk,mәhsul vahidinin maya dәyәrinin necә dәyişdiyini müәyyәn edin:
12.6% artmışdır.
16.3 % azalmışdır;
16.5 % azalmışdır;

•

•

14.3 % azalmışdır;
17.5 % azalmışdır;

672 Hesabat dövründә әsas dövrә nisbәtәn mәhsul istehsalının 15% artdıgını,istehsala çәkilәn xәrclәrin isә 6 % aşagı
salındıgını bilәrәk,mәhsul vahidinin maya dәyәrinin necә dәyişdiyini müәyyәn edin:

•

12.6% artmışdır.
16.3 % azalmışdır;
16.5 % azalmışdır;
18.3 % azalmışdır;
17.5 % azalmışdır;

673 Aşagıdakılardan hansı istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin ümumilәşdirici göstәricilәrinә daxil deyil :

•

әmәkdәn sәmәrәli istifadә ilә әlaqәdar olan göstәricilәr.
istehsal edilmiş mәhsulun bir manatına düşәn mәhsulun dәyәri;
rentabellik göstәricisi;
mәnfәәt göstәricisi;
çәkilәn xәrclәrin hәr manatının müqabilindә әldә edilәn mәhsulun miqdarı;

674 İstehsalın sәmәrәliliyinin dәyişәn tәrklibli indeksinin 1.35 quruluşun dәyişmәsi indeksinin 1.01 oldugunu bilәrәk
sәmәrәliliyin sabit tәrkibli indeksini hesablayın:

•

1.94;
1.36;
0,81
1.34
1.55;

675 Tәdavül xәrclәrinә nisbi qәnaәtin mәblәği hansı düsturla hesablanır?

•

Qәn=(3130)xQ1

Qәn=(z1zpe)xQpe
Qәn=(z1z0 )x q1
Qәn=(C1C))xq1

676 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı bir manat әmtәәlik mәhsula düşәn xәrcin sәviyyәsini xarakterizә edir?

•

677 Verilәnlәrdәn hansı hesaba orta maya dәyәri indeksinin düsturudur?

•

678 Verilәnlәrdәn hansı harmonik orta maya dәyәri indeksinin düsturudur?

•

679 Ümumi mәsrәf indeksinin 0,82 ; mәhsulun fiziki hәcm indeksinin isә 0,94 olduğunu bilәrәk mәhsul vahidinin maya
dәyәri indeksini hesablayın.

•

0.98
0.87
1.08
1.15
0.94

680 Verilәnlәrdәn hansı müqayisәli әmtәәlik mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsini xarakterizә edәn indeksdir?

•

681 Zpl =1900 man, Z1= 1860 man, Z0 =1820 man olduğunu bilәrәk, mәhsul vahidi maya dәyәrinin aşağı salınmasından
pıandan әlavә әldә olunan qәnaәtin mәblәğini hesablayın.

•

80 man
40 man
30 man
20 man
60 man

682 Zpl =1960 man, Z0= 2100 man, Z1 = 2240 man olduğunu bilәrәk, mәhsul vahidi maya dәyәrinin aşağı salınmasından
plan üzrә әldә oluncaq qәnaәtin mәblәğini hesablayın.

•

280 man
100 man
50 man
30 man
140 man

683

•

1.082
1.06
1.136
1.125
1.072

684 Verilәnlәrdәn hansı maya dәyәrinin aşağı salınması üzrә plan tapşırığı indeksidir?

•

685 Zpl =1800 man, Z1= 1820 man, Z0 = 1880 man olduğunu bilәrәk, әsas dövrlә müqayisәdә mәhsul vahidi maya
dәyәrinin aşağı salınmasından faktiki әldә olunan qәnaәtin mәblәğini hesablayın.

•

100 man
20 man
60 man
40 man
80 man

686 İpl=0,88; İp1y =1,12 oldugunu bilerek, İf ni hesablayın

•

1.15
0.92
0.95
0.985
1.02

687

•

0.86
0.85
1.225
1.179
1.10

688

•

0.98
0.95
1.25
1.12
1.05

689 Tәzә materialların, yarımfabrikatların vә dәstlәrin tәtbiqi, tәzә mәhsulların vә ya funksiyaların әldә olunması dedikdә
nә başa düşülür?

•

tәzә yarımfabrikatların әldә olunması
Tәşkilati innovasiya;
Proses innovasiyaları;
tәzә materialların әldә olunması
Mәhsuldar innovasiya;

690 Elmitexniki tәdqiqatların vә işlәmәlәrin nәticәlәrinin transformasiyası ilә әlaqәdar olan fәaliyyәt növü dedikdә nә
başa düşülür

•

texniki fәaliyyәt.
elmi fәaliyyәt;
İnnovasiya fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
bәdii fәaliyyәt;

691 Yeni vә tәkmillәşdirilmiş mәhsulların, xidmәtlәrin, texnoloji proseslәrin yaradılması vә yayılması proseslәrini әks
etdirәn statistika neçә adlanır?

•

elmitexniki tәrәqqi statistikası;
innovasiyalar statistikası;
bazara çıxarılan yeni mәhsulların statistikası.
insan potensialının inkişafı statistikası;
sosialiqtisadi tәrәqqi statistikası;

692 İnnovasiya fәaliyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

yeni texnikanın istehsalı
yeni texnologiyaların işlәnib hazırlanması
yeni texnikanın layihәlәşdirilmәsi
yeni mәhsul növlәrinin istehsalı
elmitexniki tәdqiqatların vә işlәmәlәrin nәticәlәrinin transformasiyası ilә әlaqәdar olan fәaliyyәt növlәri

693 İnnovasiyalar statistikası nәyi әks etdirmәlidir?

•

yeni vә tәkmillәşdirilmiş mәhsulların, xidmәtlәrin, texnoloji proseslәrin yaradılması vә yayılması proseslәrini
sosialiqtisadi tәrәqqini
insan potensialının inkişafını
bazara çıxarılan yeni mәhsulların dinamikasınını
elmitexniki tәrәqqini

694 Hansı fәaliyyәtә elmitәdqiqat vә işlәmәlәr deyilir?

•

insanların tәbiәt vә cәmiyyәt haqqındakı biliklәrini artırmaq mәqsәdilә hәyata keçirilәn yaradıcılıq fәaliyyәtinә
dәbdә olan mәhsulların istehsalına hazırlıq
yeni kәşflәr etmәk üçün göstәrilәn cәhdlәr
yeni texnikanı yaratmaq üçün aparılan axtarışlar
yeni texnologiyalar әldә etmәk cәhdlәri

695 Maddilәşmiş texnologiyaların әldә olunmasına nәlәr daxildir?

•

yeni enerji mәnbәlәrinin aşkar edilmәsi
yeni keyfiyyәtli materialların әldә olunması
yeni texnoloji avadanlıqların әldә olunması
innovasiyaların tәtbiq olunması üçün zәruri olan maşın vә avadanlıqların, öz texnoloji tәyinatına görә tәlәb olunan sair әsas
fondların tәttbiqi
mövcud texnologiyaların qismәn tәkmillәşdirilmәsi

696 Qeyrimaddi texnologiyalara nәlәr daxildir?

•

sәmәrәlәşdirici tәkliflәrin daxil olması
qabaqcıl tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә tәtbiqi
kәnardan patetntlәrin, lisenziyaların, nouxanların, yeni texnologiların vә mal nişanlaının әldә edilmәsi
kәnardan yeni kәşflәrin әldә olunması
yeni ideyaların tәtbiqi

697 Nouxau nәdir?

•

mühafizә sәnәdlәrilә qorunmayan vә istehsal sirri olan nәşr olunmamaış texniki, tәşkilati vә kommersiya informasiyası
mühafizә sәnәdlәrilә qorunan informasiya
nәşr olunmuş kommersiya xarakterli mәlumatlar
nәşr olunmuş texniki informasiya
hәlә rәsmiyyәtә salınmamaış ideyalar

698 Mal nişanı nәdir?

•

bir istehsalçının mallarını digәr istehsalçının әmtәәlәrindәn ayırmaq üçün orjinal rәsmiyyәtә salınan qrafik tәsvirlәr, hәrflәrin
birlәşmәsidir
malların üzәrinә yapışdırılan xüsüsı işarәdir
mallara verilәn xüsüsi adlardır
malların ölçülәrini әks etdirәn rәqәmlәrdir
malların üzәrindә fәrqlәndirici şәkillәrdir

699 İnnovasiyaların tәsnifatında neçә tipi fәrqlәndirilir?

•

6
4
3
5
7

700 İnnovasiya fәaliyyәtinin növlәri hansılardır?

•

elmi tәdqiqatlar vә işlәmәlәr, yeni texnologiyaların әldә edilmәsi, istehsalın layihәlәşdirilmәsi, işçi heyәtinin ixtisasının
artırılması vә marketinq tәdqiqatı.
istehsalın genişlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
mütәrәqqi texnika vә texnologiyaların yaradılması
müasir, dәbdә olan mәhsulların bazara çıxarılması
işçi heyәtinin sayca artırılması

701 İnnovasiya fәaliyyәti hansı tәdbirlәri әhatә edir?

•

kommersiya tәdbirlәrini
elmi,texnoloji, tәşkilatı, maliyyә vә kommersiya tәdbirlәrinin kompleksini.
elmi tәdbirlәri
texnoloji tәdbirlәri
tәşkilatı tәdbirlәri

