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2518_az _qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2518 Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı

Sadalanan variantlardan hansında xalq tәsәrrüfatını tәşkil edәn sahәlәr sәviyyәsindә dövlәtin iqtisadi
struktur siyasәtin dәyişdirilmәsinin әsas istiqamәtlәri qeyd edilmәmişdir?

Toxuculuq sәnayesinin sahә qruluşunun xarakterizә edilmәsindә istifadә olunan göstәrici hansıdır?

Maddi istehsal sahәsinә aid deyil:

Maddi istehsal sahәsinә aid deyil:

Maddi istehsala aid edilir:

Maddi istehsala aid edilir:

istehsal vasitәlәri (“A”) vә istehlak predmetlәri (“B”) istehsal edәn sahә qruplarının nisbәtinin sonuncunun
hesabına dinamik dәyәşdirilmәsi
sәmәrәsiz, bazar tәrәfindәn tәlәbat olamayan sahәlәrin lәğvi vә iqtisadiyyat vә әhali üçün zәruri olanların isә
inkişaf etdirilmәsi
hasilat vә emal sahәlәrinin mәhsullartının nisbәtinin sonuncunun xeyrinә dәyişdirilmәsi
xalq tәsәrrüfatında ETTni vә müvafik olaraq milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabliyyәtliliyini tәmin edәn yeni sahә vә
istehsallarınüstün inkişafı
yüngül sәnayenin yarımsahәlәrinin lәğv edilmәsi vә onların maddi kapitalı әsasında digәr sәnaye istehsal
sahәlәrinin yardılması vә inkişaf etdirilmәsi

•

buraxılmış mәhsulun hәcmindә dәyişiklik, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işlәyәnlәrin sayının dәyişmәsi
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
istehsal olunan әmtәәlik mәhsulun ümumi hәcmindә yüngül sәnaye istehsalının xüsusi çәkisi•
xalis mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının mәblәği, işçilәrin sayının dәyişmәsi vә fondverimi, fondtutumu,
materialtutumu, әmәk mәhsuldarlğı
sәnaye müәssisәlәri arasındakı istehsaltәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti vә xalis mәhsulun hәcmi,
dövriyyә kapitalının mәblәği, işçilәrin sayının dәyişmәsi

ictimai qida
sәhiyyә•
tikinti
ticarәt
yük nәqliyyatı

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

sәhiyyә
tәhsil
mәdәniyyәt
incәsәnәt
tikinti•

kreditlәşdirmә
sosial tәminat
elm, tәcrübә
ticarәt (alqısatqı)•
bәdәn tәrbiyyәsi
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Maddi istehsala aid edilir:

Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, ticarәt, tikinti, meşә tәsәrrüfatı aşağıda qeyd edilәn variantların hansına aid edilir?

Qeyrimaddi istehsal sahәlәrinә aid edilir:

Maddi istehsal sahәlәrinә aid deyildir:

Xalq tәsәrrüfatının sahәlәrindә iqtisadi qanunların tәzahür formalarını öyrәnir:

әmәyin ictimai bölgüsü formalarına aid deyildir:

Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir:

Kursin obyektininә aid deyil:

mәdәniyyәt
sәhiyyә
sәnaye•
ictimai nәqliyyat
incәsәnәt

dövriyyә vәsaitlrinә
әsas fondlara
maddi istehsala•
qeyrimaddi istehsala
istehsal müәssisәlәrinә

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

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

sәhiyyә
sahә iqtisadiyyatı•
sosiologiya vә psixologiya
sosiologiya
tәhsil

kütlәvi•
ümumi
xüsusi
fәrdi
xüsusi, fәrdi

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

göndәri, toxuculuq
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Kursin obyektini tәşkil edir:

Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı kursunun obyekti:

Sahә iqtisadiyyatı kursu öyrәnir:

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

Ölkәdә sәnaye istehsalının bundan sonra inkişafı zәminlәrinә aid deyil:

Ölkә iqtisadiyyatını tәşkil edәn sahәlәr sәviyyәsindә dövlәtin iqtisadi struktur siyasәtin dәyişdirilmәsinin
әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

tikiş, xәzdәri
qida sәnayesi•
yüngül sәnaye
trikotaj

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

әmәk vasitәlәri istehsal edәn sәnaye
әhalinin gündәlik tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş qida sәnayesi
aqrar sanaye kompleksi
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan yüngül sәnaye•
hasilat vә emal sәnayesi ilә bilavasitә әlaqәli fәaliyyәt göstәrәn kәnd tәsәrrüfatı

sahә müәssisәlәrinin vә dövlәtin iqtisadi vә sosial siyasәtini
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri
müasir dövrün iqtisadi qanunlarının konkret tәzahürü formalarını vә hәmin qanunların daha sәmәrәli tәtbiqinә
tәsir göstәrәn şәrt vә amillәri

•
әhalinin iqtisadi vәziyyәtinә vә rifah halına tәsir göstәrәn siyasi vә demoqrafik amillәri
müәssisәlәrin sanasiyası vә lәğvolunma mәsәlәlәrini

beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin dәrinlәşmәsi
әhalinin maddirifah halının vә mәdәni sәviyyәsinin artması•
elmitexniki tәrәqqi
yüngül sәnayenin mәhsullarından istifadә edәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişaf tempi
kәnd tәsәrrüfatınınyüngül sәnayenin xammal bazasının inkişafı

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

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

Yüngül sәnayenin sahә qruluşunu xarakterizә edilmәsindә istifadә olunur:

Maddi istehsala aid olan sahә:

Maddi istehsala aid olan sahә:

Xalq tәsәrrüfatında xammalın emalı proseslәrinin oxşarlığı әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr
formalaşmışdır:

Verilәn variantlardan hansında maddi istehsal sahәlәrinә aid olmayan sahә qeyd edilmişdir?

Yüngül sәnaye:

Xammalın emalı proseslәrinin oxşarlığı әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr formalaşmışdır:

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

bütün sәnayedә istehsal olunan әmtәәlik mәhsulun ümumi hәcmindә yüngül sәnaye istehsalının xüsusi çәkisi•
sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sәnaye müәssisәlәri arasındakı istehsaltәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti

bankçılıq
tikinti•
sәhiyyә
mәdәniyyәt
incәsәnәt

mәdәniyyәt
ictimai nәqliyyat
incәsәnәt
sәhiyyә
tikiş sәnayesi•

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

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

kәnd tәsәrrüfatı vә kimya sәnayesindәn aldığı xammalı emal edәrәk әsasәn xalq istehlakı şeylәri istehsal edәn sahә•
yalnız istehsal istehlakı şeylәri istehsal edәn sahә
maddi istehsalın digәr sahәlәri üçün yrımfabrikat istehsal edәn sahә
yalnız kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları emal edәn sahә
kәnd tәsәrrüfatı, kimya vә neft sәnaye malları emal edәn sahә
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Yüngül sәnayenin әsas vәzifәsi:

İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

Yüngül sәnaye:

Sahә müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:

Yüngül sәnayedә resurslardan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edәn әsas ümumi iqtisadi göstәricilәr:

Yüngül sәnayenin sahә qruluşunun xarakterizә edilmәsindә istifadә olunur:

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

sahә mәhsullarına әhalinin bütün tәbәqәlәrinin artan tәlәbatının ödәnilmәsi•
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarından geyim әşyalarının hazırlanması vә әhaliyә çatdırılması
maddi istehsalın digәr sahәlәri ilә istehsaltәsrrüfat әlaqәlәrinin qurulması
qida sәnayesi vә digәr maddi istehsal sahәlәri üçün yarımfabrikatların hazırlanması
maddi istehsalın digәr sahәlәrinin istehsal etdiklәri xammal vә materiallardan istifadә etmәklә istehsalın hәcmini
artırmaq

material tutumunu azaltmaq vә istehsal tullantılarını tәkrar emala deyil utilizasiya etmәk
yüngül sәnayenin infrastruktur sahәlәrinin inkişafı
sahә müәssisәlәrindә istehsal avadanlıqlarının sayının artırılması vә tәchizatın hәcminin artırılması
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi
xalçaçılıqda әmәk mәhsuldarlığının artımının sürәtlәndirilmәsi, maddi ehtiyatlardan istifadәnin sәmәrәliliyini
yüksәldilmәsi vә s.

•

müәssisәdә maşın vә avadanlıqların sayının artırılması
infrastruktur sahәlәrinin inkişafı
sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin intensiv istehsal hesabına artırılması
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi
әmәk mәhsuldarlığının artımının sürәtlәndirilmәsi•

süni vә sintetik liflәr, qida, tikiş, xәzdәri, neft mәhsulları, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal
sahәlәrindәn
toxuculuq, tikiş, dәzgah, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn
toxuculuq, tikiş, xәzdәri, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn•
toxuculuq, tikiş, xәzdәri, tәhsil, kәtan, pambıq, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
toxuculuq, meşә, tikiş, yun, göndәri, ayaqqabı, kәnd tәsәrrüfatı vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn

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

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

sәnaye müәssisәlәri arasındakı istehsaltәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
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Toxuculuq sәnayendә istehsal olunan parça:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istehsal olunmayan mәhsullar:

İqtisadi nöqteyi nәzәrdәn yüngül sәnaye sahәlәrindә isteklak olunan tәbii lif növlәrindәn hansı daha ucuz
başa gәlir vә әn sәmәrәlidir?

İqtisadi nöqteyi nәzәrdәn yüngül sәnaye sahәlәrindә isteklak olunan lif növlәrindәn hansılar daha ucuz vә
әn sәmәrәlidir?

Toxuculuq mәhsulları hansı sәnaye müәssisәlәrindә yaradılır?

Qeyd edilәn variantlardan hansı sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә aid deyil?

sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn fond tutumu vә fondverimi göstәricilәri
yüngül sәnayenin digәr sanaye sahәlәri ilә aralarındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
istehsal olunan әmtәәlik mәhsulun ümumi hәcmindә yüngül sәnaye istehsalının xüsusi çәkisi•

pambıq, yun, kәtan vә ya sintetik (süni) liflәrdәn istifadә edilmәklә tikiş sәnayesindә istehsal olunur
toxuculuq istehsalında qarşılıqlı perpendikulyar saplarınarğac vә әrişin hörülmәsi yolu ilә hazırlanır•
xalçaçılıq sәnaye sahә müәssisәlәrindә istehsal olunur
darayıcı vә әyrici maşınlar vasitәsilә istehsal olunur
toxuculuq istehsalında qarşılıqlı paralel saplarınarğac vә әrişin hörülmәsi yolu ilә hazırlanır

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

kәtan
mineral
pambıq•
yun
yun vә mineral liflәr

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

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

istifadә olunan xammalın xarakteri, işçilәrin ixtisas tәrkibi sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә
aid deyil
buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan xammalın xarakteri sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması
istiqamәtlәrinә aid deyil
xammal bazası, madditexniki tәchizat vә satışın tәşkili, idarәetmә usulu sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması
istiqamәtlәrinә aid deyil

•
istifadә olunan texnologiya, buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan xammalın xarakteri sәnaye sahәlәrinin
tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә aid deyil
buraxılan mәhsulların tәyinatı, istifadә olunan texnologiya sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә
aid deyil
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Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının bәzәmә mәrhәlәsindә:

Pambığın ilkin emalı dedikdә:

Pambıqçılıq haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

Bunlar baş geyimlәridir.

Bunlar yataq mәmulatlarıdır.

Paltarlıq pambıq parçalara aid edilir:

Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının bәzәmә mәrhәlәsindә xammal (liflәr) didilir vә eşilir.
pambıq vә iplik boyanır.
Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının bәzәmә mәrhәlәsindә iplik boyanır vә naxışlanır.
Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının bәzәmә mәrhәlәsindә cod parça boyayıb, naxışlanır.•
Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının bәzәmә mәrhәlәsindә iplik boyanır vә yenidәn eşilir.

pambığın sәnaye üsulu ilә qurudulması, tәmizlәnmәsi, lifinin çiyiddәn ayrılması ilә pambıq mәhsullarının
istehsalı prosesi başa düşülür

•
Pambığın ilkin emalı dedikdә pambığın sәnaye üsulu ilә qurudulması, tәmizlәnmәsi, lifinin çiyiddәn ayrılması
didilmәsi, әyrilmәsi vә boyanması başa düşülür.
Pambığın ilkin emalı dedikdә pambığın sәnaye üsulu ilә qurudulması, tәmizlәnmәsi, lifinin çiyiddәn ayrılması
didilmәsi vә әyrilmәsi başa düşülür.
pambığın vә mahlıcın faktiki keyfiyyәt göstәricilәrini müәyyәn etmәk üçün nümunәlәrin götürülmәsi tәdbirlәri
başa düşülür.
Pambığın ilkin emalı dedikdә pambığın sәnaye üsulu ilә qurudulması, tәmizlәnmәsi, lifinin çiyiddәn ayrılması
didilmәsi, әyrilmәsi, boyanması vә toxunması prosesi başa düşülür.

11 may 2010cu ildә qәbul edilmişdir•
11 may 1997ci il.
11 may 2006cı il.
“Pambıqçılıq haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 11 may 2004cu ildә qәbul edilmişdir
24 dekabr 2003cü ildә qәbul edilmişdir

pijama, alt köynәk, gecә köynәyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, üzgüçü tumanı, çimәrlik kostyumu, çimәrlik dәsti,
darbalaq, alt tuman, körpә әskisi vә s. baş geyimlәridir
büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, qrasiya , qrasiyayuman, corab üçün kәmәr, kәmәr
darbalaq, büsthalter vә s. baş geyimlәridir
yorğan üzü, döşәkağı, başlıqlı mәlәfә, bәlәk әskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpә uşaq üçün konvert vә
s.
şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kombinezon, örtük,
donpalto vә.s.
şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çәnә altından
lentlә bağlanan yumuşaq qadın papağı, vә s.

•

büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, qrasiya , qrasiyayuman, corab üçün kәmәr, kәmәr
darbalaq, büsthalter vә s.
şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çәnә altından
lentlә bağlanan yumuşaq qadın papağı, vә s.
palto, yarım palro plaş jaket, jlet, pencәk, gödәkcә, kostyum, kombinezon, örtük, donpalto vә.s. yataq
mәmulatlarıdır
pijama, alt köynәk, gecә köynәyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, üzgüçü tumanı, çimәrlik kostyumu, çimәrlik dәsti,
darbalaq, alt tuman, körpә әskisi vә s. yataq mәmulatlarıdır
yorğan üzü, döşәkağı, başlıqlı mәlәfә, bәlәk әskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpә uşaq üçün konvert vә
s. yataq mәmulatlarıdır

•

bobrik, boston, plyuş vә s.
Paltarlıq pambıq parçalara çit, bez, satin vә s. aid edilir•
krep, çayka, novada, mimoza vә s.
polotno, pike, şodlandka vә s.
Paltarlıq pambıq parçalara boston, krep vә triko vә s. aid edilir
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Paltarlıq yun parçalara aid edilir:

Yaz –yay fәsli üçün parçalar:

Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının bәzәmә mәrhәlәsindә:

Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının toxuculuq mәrhәlәsindә:

Yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalının әyiricilik mәrhәlәsindә:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә hazır mәhsul istehsalı üçün tәyinat almış xammal:

Yüngül sәnayenin mәhsulu olan parça:

Baramanın qurudulması üçün yüngül sәnayedә hansı tip texnikadan istifadә edilir?

krep, çayka, novada, bobrik, mimoza vә s.
bobrik, bayka vә plyuş, çayka, novada vә s.
krep, çayka, novada, mimoza, bayka vә s.
bobrik, bayka, plyuş vә
krep, çayka, novada, mimoza vә s.•

yumşaq olur, rәngi açıq olur, qalın olur.
Yaz –yay fәsli üçün parçalar nazik, yumşaq olur, havanı yaxşı keçirir, rәngi açıq olur.•
Yaz –yay fәsli üçün parçalar qalın, isti vә sәrini saxlayır
Yaz –yay fәsli üçün parçalar tünd boyanır, sıx toxunur, nisbәtәn ağır olur, havanı yaxşı keçirir, rәngi açıq olur.
nazik, yumşaq olur, tünd boyanır, sıx toxunur, nisbәtәn ağır olur.

cod parca bicilir
pambıq vә iplik boyanır.
iplik boyanır vә yenidәn eşilir.
iplik boyanır vә naxışlanır.
cod parça boyayıb, naxışlanır.•

iplikdәn cod parça hazırlanır.•
lifdәn cod parça alınır.
lifdәn lenta alınır.
iplikdәn yelik alınır.
pambıqdan cod parça alınır.

lifdәn tәmizlәnmiş pambıq alınır.
lifdәn yelik alınır.•
lifdәn cod parça alınır.
lifdәn lenta alınır.
lifdәn parça alınır.

әyricilik müәssisәlәrdә ilkin emaldan keçir.
trikotaj müәssisәlәrdә ilkin emaldan keçir.
pambıqtәmizlәyәn, kәtan emal edәn vә yunyuyan müәssisәlәrdә ilkin emaldan keçir.•
toxuculuq vә boyama müәssisәlәrdә ilkin emaldan keçir.
tikiş müәssisәlәrinin biçim sexlәrindә ilkin emaldan keçir.

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

ContisC4, ÇTM

•
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Tәbii liflәr mәnşәyinә görә:

Azәrbaycanda birinci toxuculuq müәssisәsi olan Qafqaz sәhmdar cәmiyyәti kim tәrәfindәn vә nә vaxt
inşa etdirilmişdir?

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

Veilәn variantlardan hansında yüngül sәnaye mәhsulları ilә yanaşı digәr sahәlәrin dә mәhsulları qeyd
edilmişdir?

Azәrbaycandan üçüncü ölkә mәnşәli toxuculuq vә tikiş mәhsulları Avropa İttifaqı ölkәlәrinә ixrac
edildikdә neçә % gömrük rüsumu tәtbiq edilr?

Azәrbaycan mәnşәli toxuculuq vә tikiş mәhsulları Avropa İttifaqı ölkәlәrinә ixrac edildikdә neçә %
gömrük rüsumu tәtbiq edilr?

“TKSK1”•
ContisC4
TMM, R6000
ÇTM

bitki, sintetik vә süni mәnşәli kimi qruplara bölünür
bitki, heyvan, mineral mәnşәli•
heyvan, süni, mineral mәnşәli
bitki, kimyәvi, mineral mәnşәli
bitki, sintetik, mineral mәnşәli

Murtuza Muxtarov XX әsrin ortalarında
Hacı Zeynalabdin TağıyevXIX әsrin sonlarında•
Murtuza Muxtarov XIX әsrin sonlarında
Hacı Zeynalabdin TağıyevXVIII әsrin sonlarında
Murtuza Muxtarov XIX әsrin ortalarında

XX әsrin ortalarından
XX әsrin әvvәllәrindәn
XVIII әsrin ortalarından
Azәrbaycanda yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye üsuluna XVIII әsrin axırlarından
keçmәyә başlamışdır
Azәrbaycanda yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye üsuluna XIX әsrin axırlarından keçmәyә
başlamışdır

•

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

1215%
10,412,4 %•
1012%
1315%
05 %

0 %
1012%
10%
8,49,9 %•
1215%
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İlkin Azәrbaycan mәnşәli bütün toxuculuq vә tikiş mәhsullarının preferensiyal ölkәlәrәRusiya, Ukrayna,
Qazaxısatan, Özbәkistan vә Gürcüstana ixrac rüsumu neçә % tәşkil edir?

Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbәkistan vә Gürcüstan ölkәlәri istisna olmaqla Azәrbaycan
Respublikasında toxuculuq vә tikiş mәhsullarına neçә % idxal rüsumu tәtәbiq olunur?

İlkin emaldan sonra 1000 kq pambıq mahlıcdan tәqribәn neçә kq pambıq iplik alınır?

Xam pambığın hәr 1000 kqdan tәqribәn neçә kq pambıq mahlıc alınır?

Yüngül sәnayenin әsas xammallarından olan sintetik liflәr neçәnci ildәn istehsal olunmağa başlınılmışdır?

İqtisadi cәhәtdәn daha ucuz başa gәlәn tәbii lif növü:

Hansı dördә Azәrbaycanda sәnayenin tәmәrküzlәşmәsi yüngül sәnayenin sürәtlә inkişafına tәkan
vermişdir?

6%
0%•
12%
10%
15%

11%
15%•
16%
12%
17%

~920960 kq
~850900 kq•
~760800 kq
~750850 kq
~460500 kq

~360 kq•
~460500 kq
~460 kq
~760800 kq
~760 kq

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

yun vә mineral liflәr
pambıq•
kәtan
yun
mineral

XIX әsrin sonlarından
XX әsrdә•
XIX әsrdә
XVIII әsrin sonlarından
XIX әsrin әvvәllәrindәn
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Hansı dövrdәn Azәrbaycanda yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye formasına
keçmәyә başlamışdır?

500 kq yuyulmuş yundan tәqribәn neçә kq yun iplik almaq olar?

1000 kq yuyulmuş yundan tәqribәn neçә kq yun iplik almaq olar?

500 kq xam yunun yuyulmasından sonra neçә kq tәmiz yun almaq olar?

2000 kq xam yunun yuyulmasından sonra neçә kq tәmiz yun almaq olar?

3000 kq xam yunun yuyulmasından sonra neçә kq tәmiz yun almaq olar?

İlkin emaldan sonra 2000 kq pambıq mahlıcdan tәqribәn neçә kq pambıq iplik alınır?

İlkin emaldan sonra 500 kq pambıq mahlıcdan tәqribәn neçә kq pambıq iplik alınır?

XIX әsrin sonlarından•
sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye formasına XX әsrin әvvәllәrindәn etbarәn keçmәyә başlamışdır
XIX әsrin әvvәllәrindәn
sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye formasına XVIII әsrin sonlarından keçmәyә başlamışdır
XIX әsrin ortalarından

~ 305 kq•
~ 240300 kq
~ 150240 kq
~ 430450 kq
~ 200250 kq.

~ 800950 kq.
~ 350440 kq
~ 240300 kq
~ 530550 kq
~ 610 kq•

~ 670700 kq
~ 390450 kq
~ 250280 kq•
~ 430490 kq
~ 590650 kq.

~ 590650 kq.
~ 670700 kq
~ 390450 kq
~ 430490 kq
~ 10001120 kq•

~ 670700 kq
~ 15001680 kq•
~ 390450 kq
~ 430490 kq
~ 590650 kq.

~460500 kq
~17001800 kq•
~760800 kq
~750850 kq
~920960 kq.
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Xam pambığın hәr 2000 kqdan tәqribәn neçә kq pambıq mahlıc alınır?

Xam pambığın hәr 500 kqdan tәqribәn neçә kq pambıq mahlıc alınır?

Bunlar korset mәmulatlarıdır.

Bunlar alt geyimlәridir.

Bunlar üst geyimlәridir.

Pereskurantına görә pambıqdan olan parçalar hansı qruplara bölünür?

~920960 kq.
~425450 kq•
~760800 kq
~750850 kq
~460500 kq

~15201600 kq
~460500 kq
~460 kq
~360 kq•
~760 kq

~360 kq•
~760 kq
~460500 kq
~460 kq
~380400 kq.

şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çәnә altından
lentlә bağlanan yumuşaq qadın papağı, vә s.
yorğan üzü, döşәkağı, başlıqlı mәlәfә, bәlәk әskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpә uşaq üçün konvert vә
s.
pijama, alt köynәk, gecә köynәyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset,
yarım korset, alt tuman, körpә әskisi vә s.
büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, kombinezon, örtük, donpalto vә.s.
büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, qrasiya , qrasiyayuman, corab üçün kәmәr, kәmәr
darbalaq, büsthalter vә s.

•

şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çәnә altından
lentlә bağlanan yumuşaq qadın papağı, vә s.
yorğan üzü, döşәkağı, başlıqlı mәlәfә, bәlәk әskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpә uşaq üçün konvert vә
s.
pijama, alt köynәk, gecә köynәyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, üzgüçü tumanı, çimәrlik kostyumu, çimәrlik dәsti,
darbalaq, alt tuman, körpә әskisi vә s.

•
palto,yarım palro plaş jaket, jlet, pencәk, gödәkcә, kostyum, kombinezon, örtük, donpalto vә.s.
büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, qrasiya , qrasiyayuman, corab üçün kәmәr, kәmәr
darbalaq, büsthalter vә s.

şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çәnә altından
lentlә bağlanan yumuşaq qadın papağı, vә s,
palto,yarım palro plaş jaket, jlet, pencәk, gödәkcә, kostyum, kombinezon, örtük, donpalto vә.s.•
yorğan üzü, döşәkağı, başlıqlı mәlәfә, bәlәk әskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpә uşaq üçün konvert vә
s.
pijama, alt köynәk, gecә köynәyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, üzgüçü tumanı, çimәrlik kostyumu, çimәrlik dәsti,
darbalaq, alt tuman, körpә әskisi vә s.
büsthalter kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, qrasiya , qrasiyayuman, corab üçün kәmәr, kәmәr
darbalaq, büsthalter vә s.

pambıq, yun, kәtan, ipәk parçalar.
bezlәr, mitkallar, xüsusi parçalar .•
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Kostyumluq yun parçalara aid edilir:

Xovlu parçalara aid edilir:

әyricilik istehsalında:

Sәnaye mәhsulu:

Sәnaye:

2000 kq yuyulmuş yundan tәqribәn neçә kq yun iplik almaq olar?

•
mahud, boston, plyuş parçalar.
çit, bez, satin parçalar.
kişi, qadın, uşaqlar üçün parçalar.

mahud, boston vә plyuş parçalar.
mahud, bayka vә plyuş parçalar.
bobrik, boston vә plyuş parçalar.
bobrik, bayka vә plyuş parçalar.
boston, krep vә triko parçalar.•

mahud, boston vә plyuş parçalar.
bobrik, bayka vә plyuş parçalar.•
bobrik, boston vә plyuş parçalar.
mahud, bayka vә plyuş parçalar.
krep, bobrik, bayka vә plyuş parçalar.

liflәr (tәmiz vә ya qarışıq şәkildә) emal edilәrәk sapa çevrilir.
liflәr (tәmiz vә ya qarışıq şәkildә) emal edilәrәk kişә çevrilir.
liflәr (tәmiz vә ya qarışıq şәkildә) emal edilәrәk parçaya çevrilir.
liflәr (tәmiz vә ya qarışıq şәkildә) emal edilәrәk ipliyә çevrilir.•
liflәr (tәmiz vә ya qarışıq şәkildә) emal edilәrәk ipliyә çevrilir.

sәnayeistehsal tәyinatlı әsas fondların orta illik dәyәrinin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi hesablanır.
әmtәә vә yaxud istehsal xidmәtlәri formasında ifadә edilәn, müәssisәnin fәaliyyәtinin birbaşa sәmәrәli nәticәsidir•
iqtisadiyyat sahәlәrindә: sәnaye, tikinti, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. elektrik enerjisindәn faktiki istifadә
edilmәsini xarakterizә edir.
gәlir әldә etmәk mәqsәdilә malların buraxılışı vә xidmәt göstәrilmәsi üçün istehsal vasitәlәri vә digәr iqtisadi
aktivlәrlә canlı әmәyin birlәşmәsinә yönәldilmiş iqtisadi fәaliyyәtdir.
müvafiq iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyasını yerinә yetirmәk üçün әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işçinin
gördüyü işә görә, işә götürәn tәrәfindәn pul vә natura formasında ödәnilәn gündәlik vә ya aylıq mәblәğ, habelә
ona edilәn әlavәlәrin, mükafatların vә digәr ödәnişlәrin mәcmusudur.

iqtisadiyyat sahәlәrindә: sәnaye, tikinti, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. elektrik enerjisindәn faktiki istifadә
edilmәsini xarakterizә edir.
istehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәrinin hәmin fondların kömәyi ilә istehsal olunmuş mәhsulun üzәrinә tәdricәn
keçmәsi, pul vәsaitlәrinin mәqsәdli yığımı vә sonradan onların aşınmış әsas fondların tәkrar istehsalında
istifadәsidir
gәlir әldә etmәk mәqsәdilә malların buraxılışı vә xidmәt göstәrilmәsi üçün istehsal vasitәlәri vә digәr iqtisadi
aktivlәrlә canlı әmәyin birlәşmәsinә yönәldilmiş iqtisadi fәaliyyәtdir.
satış vә ya istehlakçılara göndәrmәk üçün hazır olan vә ticarәt müәssisәlәrinә, yaxud istehlakçılara
göndәrilәnәdәk istehsalçıda saxlanılan, gәlәcәkdә emal üçün nәzәrdә tutulmayan mәhsullardır.
işçilәrinin әmәyi әsas etibarı ilә tәbiәtdә mövcud olan vә süni surәtdә tәkrar olunmayan maddi nemәtlәrin әldә
olunmasına, bu nemәtlәrin emalına, hәmçinin kәnd vә meşә tәsәrrüfatı mәhsullarının emalına yönәldilmiş maddi
istehsal sahәsidir.

•

~ 800850 kq.
~ 540600 kq
~ 450540 kq
~ 630650 kq

•
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Tarixi mәnbәlәrdәn alınan mәlümatlara әsasәn hәlә neçәnci әsrdә Şamaxıdan Rusiyaya pambıq mallar da
aparıldığı mәlumdur?

Azәrbaycanın hansı bölgәsindә arxeoloji qazıntılar zamanı VVI әsrlәrә aid yanmış pambıq kәlәflәri vә
çiyidi tapılmışdır?

Qafqazda, xüsusilә Azәrbaycanda pambıq:

Azәrbaycanda yüngül sәnaye mәhsullarının istehsalı әl üsulundan sәnaye istehsalı formasına keçmәyә
başlamışdır:

Yerli baramanın hәr 2000 kqdan sәnaye üsulu ilә tәqribәn neçә kq ipәk parça istehsal oluna bilәr?

Yerli baramanın hәr 4000 kqdan sәnaye üsulu ilә tәqribәn neçә kq ipәk parça istehsal oluna bilәr?

0,5 m2 xalçanın sәnaye üsulu ilә toxunması üçün tәqribәn neçә kq yun iplik tәlәb olunur?

~ 1220 kq•

XIX
XV әsrdә•
XVI
IX
XVII

Babәkdә
Mingәçevirdә•
Beylәqanda
Belәsuvarda
Sabirabadda

Qәdim Şәrq ölkәlәri, әsasәn Türkiyә vasitәsilә yayılmışdır
Qәdim Şәrq ölkәlәri, әsasәn Rusiya vasitәsilә yayılmışdır
Qәdim Qәrb ölkәlәri, әsasәn Kipr vasitәsilә yayılmışdır
Qәdim Şәrq ölkәlәri, әsasәn İran vasitәsilә yayılmışdır•
Qәdim Şәrq ölkәlәri, әsasәn Gürcüstan vasitәsilә yayılmışdır

XX әsrin әvvәllәrindәn etbarәn
XIX әsrin sonlarından etibarәn•
XIX әsrin ortalarından etibarәn
XIX әsrin әvvәllәrindәn etibarәn
XVIII әsrin sonlarından etibarәn

~ 300320 kq.
~ 450 kq
~ 200 kq
~ 572 kq•
~ 400 kq

~ 300320 kq
~ 450 kq
~ 1142 kq•
~ 200 kq
~ 400 kq

~ 2,1 kq
~ 1,3 kq•
~ 3,5 kq
~ 3,0 kq
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2,0m2 xalçanın sәnaye üsulu ilә toxunması üçün tәqribәn neçә kq yun iplik tәlәb olunur?

4,0m2 xalçanın sәnaye üsulu ilә toxunması üçün tәqribәn neçә kq yun iplik tәlәb olunur?

İki m2 xalçanın sәnaye üsulu ilә toxunması üçün tәqribәn neçә kq yun iplik tәlәb olunur?

2 m2 pambıq parçanın hazırlanması üçün tәqribәn neçә kq pambıq iplik tәlәb olunur?

Mәişәt geyimlәri hansı yarımsiniflәrә bölünür?

Üzlәri yumşaq lif ilә örtülü parçalara:

Bitki mәnşәli liflәrin tәrkibi:

~ 3,6 kq

~ 1,1 kq
~ 4,5 kq
~ 3,0 kq
~ 5,2 kq•
~ 1,6 kq

~ 8,1 kq
~ 10,4 kq•
~ 9,5 kq
~ 8,0 kq
~ 6,6 kq

~ 2,1 kq.
~ 5,2 kq•
~ 3,5 kq
~ 3,0 kq
~ 3,6 kq

~ 0,1 0,12 kq.
~ 0,3 0,35 kq
~ 0,25 0,3 kq
~0,3 0,4 kq•
~ 0,06 0,12 kq

idman geyimlәrinә, yüngül vә ağır geyimlәrә, alt geyimlәrә, yataq mәmulatına, korset mәmulatına vә baş
geyimlәrinә bölünür.
üst geyimlәrә, eşik geyimlәrә, alt geyimlәrә, yataq mәmulatına, korset mәmulatına vә baş geyimlәrinә bölünür.
qalın geyimlәrә, yüngül geyimlәrә, alt geyimlәrә, yataq mәmulatına, korset mәmulatına vә baş geyimlәrinә
bölünür.
üst geyimlәrә, yüngül geyimlәrә, alt geyimlәrә, yataq mәmulatına, korset mәmulatına vә baş geyimlәrinә bölünür.•
üst geyimlәrә, gecә geyimlәrә, alt geyimlәrә, yataq mәmulatına, korset mәmulatına vә baş geyimlәrinә bölünür.

kәtan parçalar deyilir.
pambıq parçalar deyilir.
ipәk parçalar deyilir.
satin parçalar deyilir.
xovlu parçalar deyilir.•

viskoza vә asetatdan ibarәtdir.
maqnezium oksidin sulu silikatından ibarәtdir.
tәrkibi zülali maddәlәrdәn ibarәtdir.
yüksәk karbo hidrogendәn sellilozdan ibarәtdir.•
üzvi heterozәncirli birlәşmәlәrdәn ibarәtdir.
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Tәbii liflәr yaranma mәnşәyinә görә neçә qrupa bölünür:

Toxuculuq liflәri mәnşәyi vә kimyәvi tәrkibinә görә neçә qrupa bölünür:

Toxuculuq mәhsulları:

Sitetik lif neft, qaz vә kömürdәn alınmış:

Süni lif oduncaqdan hazırlanmış kimyәvi liflәrdәn:

Texniki liflәr:

Toxuculuq liflәri:

Sintetik liflәr:

3
3•
6
4
5

3
5
2•
4
6

pambıq, yun, ipәk vә kәtan parça istehsalı müәssisәlәrindә yaradılır.•
pambıq, yun, dәri vә kәtan xammalının ilkin emalı müәssisәlәrindә hazırlanır.
pambıq, yun, ipәk vә kәtan parça istehsalı müәssisәlәrindә yaradılar.
pambıq, yun, ipәk vә kәtan xammalının ilkin emalı müәssisәlәrindә hazırlanır.
pambıq, yun, ipәk, xәzdәri vә kәtan parça istehsalı müәssisәlәrindә yaradılır.

yun vә kәtana deyilir.
kaprona, lovsana deyilir.•
kaprona, asetata deyilir.
viskozaya, lovsana deyilir
kәtana deyilir.

viskozadan, pambıqdan düzәldilmiş liflәrә deyilir..
viskozadan, asetatdan düzәldilmiş liflәrә deyilir.•
lovsandan düzәldilmiş liflәrә deyilir..
kaprondan, asetatdan düzәldilmiş liflәrә deyilir.
kәtandan düzәldilmiş liflәrә deyilir

neft, qaz vә kömrdan düzәldilmiş liflәrdәnkapron, lovsan vә s.
oduncaqdan hazırlanmış kimyәvi liflәrdәnviskoz, asetat vә s.
bir neçә sadә vә ya elementar liflәrdәn ibarәt olan yapışıq liflәrә (kәtan, kәndir, çәtәnә)•
iplik vә toxuculuq mәmulatı istehsalında işlәdilәn en kәsiyi çox kiçik olan, mәhdud uzunluqda, dartılmış, elastik
vә möhkәm cisimlәrә deyilir
toxuculuqda istifadә edilәn liflәrә vә onlardan әmәlә gәlәn materiallara

neft, qaz vә kömrdan düzәldilmiş liflәrdәnkapron, lovsan vә s. deyilir
iplik vә toxuculuq mәmulatı istehsalında işlәdilәn en kәsiyi çox kiçik olan, mәhdud uzunluqda, dartılmış, elastik
vә möhkәm cisimlәrә

•
bir neçә sadә vә ya elementar liflәrdәn ibarәt olan yapışıq liflәrә
oduncaqdan hazırlanmış kimyәvi liflәrdәnviskoz, asetat vә s. deyilir
toxuculuqda istifadә edilәn liflәrә vә onlardan әmәlә gәlәn materiallara deyilir
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Süni lif:

Yüngül sәnaye:

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

әgәr bir kiçik buynuzlu heyvanın (qoyun vә keçinin) dәrisindәn orta hesabla 58,75 dm2 dәri almaq
mümkündürsә, onda 7,4 mln baş qoyun vә keçinin 33,4%nin dәrisindәn neçә dm2 dәri almaq olar?

Bir cüt kişi ayaqqabısının hazırlanması üçün ~13,7 dm2 dәri tәlәb olunduğu halda 10,8 milyon cüt
ayaqqabı hazırlamaq üçün neçә ~dm2 dәri tәlәb olunar?

Yerli baramanın hәr 1000 kqdan sәnaye üsulu ilә tәqribәn neçә kq ipәk parça istehsal oluna bilәr?

Bir m2 xalçanın sәnaye üsulu ilә toxunması üçün tәqribәn neçә kq yun iplik tәlәb olunur?

üzvi hidro zәncirli yüksәk malekullu birlәşmәlәrdәn ibarәtdir
toxuculuqda istifadә edilәn liflәr vә onlardan әmәlә gәlәn materiallardan
oduncaqdan hazırlanmış kimyәvi liflәrdәnviskoz, asetat vә s.
neft, qaz vә kömürdan düzәldilmiş liflәrdәnkapron, lovsan vә s.•
bir neçә sadә vә ya elementar liflәrdәn ibarәt olan yapışıq liflәrdәnkәtan, kәndir, çәtәnәdәn

üzvi hidro zәncirli yüksәk malekullu birlәşmәlәrdәn ibarәtdir
oduncaqdan hazırlanmış kimyәvi liflәrdәnviskoz, asetat vә s.•
toxuculuqda istifadә edilәn liflәr vә onlardan әmәlә gәlәn materiallardan
neft, qaz vә kömürdan düzәldilmiş liflәrdәnkapron, lovsan vә s.
bir neçә sadә vә ya elementar liflәrdәn ibarәt olan yapışıq liflәrdәnkәtan, kәndir, çәtәnәdәn

toxuculuq, iaşә, xәzdәri, kәtan, pambıq, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
tikiş, toxuculuq, xәzdәri, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahә vә yarımsahәlәrindәn•
süni vә sintetik liflәr, tikiş, xәzdәri, neft mәhsulları, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn
toxuculuq, tikiş, dәzgah, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn
toxuculuq, sәhiyyә, yun, göndәri, ayaqqabı, kәnd tәsәrrüfatı vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn

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

~118,2 mln. dm2
~145,2 mln. dm2•
~138,2 mln. dm2
~188,2 mln. dm2
~128,2 mln. dm2

~195,0 mln. dm2
~ 210,0 mln. dm2
~180,0 mln. dm2
~130,3 mln. dm2
~147,96 mln. dm2•

~ 350420 kq.
~ 286 kq•
~ 450 kq
~ 200 kq
~ 400 kq
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1000 kq yuyulmuş yundan tәqribәn neçә kq yun iplik almaq olar?

1000 kq xam yunun yuyulmasından sonra neçә kq tәmiz yun almaq olar?

Bir m2 pambıq parçanın hazırlanması üçün tәqribәn neçә kq pambıq iplik tәlәb olunur?

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

әyriçiliyin mәhsulu olan iplik:

Tәbii ipәk hansı әlamәtlәrinә görә әn qiymәtli toxuculuq liflәrindәn sayılır?

İqtisadi nöqteyi nәzәrdәn daha ucuz başa gәlәn әn sәmәrәli lif növlәri:

~ 2,0 kq
~ 3,5 kq
~ 2,6 kq•
~ 5,0 kq
~ 3,6 kq

~ 800850 kq
~ 610 kq•
~ 630650 kq
~ 450540 kq
~ 540600 kq

~ 590650 kq
~ 500560 kq•
~ 390450 kq
~ 430490 kq
~ 670700 kq

~ 0,1 0,12 kq
~ 0,06 0,12 kq
~ 0,25 0,3 kq
~ 0,3 0,35 kq
~0,15 0,2 kq•

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

tikiş sapı, trikotaj vә toxuculuq mәmulatı hazırlamaq üçün müxtәlif naziklikdә olan qısa liflәrdәn eşilmә vasitәsilә
alınan әyricilik istehsalının mәhsuluna deyilir

•
tikiş mәmulatı hazırlamaq üçün müxtәlif naziklikdә olan qısa liflәrdәn alınan parçaya
xovlu iplik, hazır pambıq parça, altlıq göndәriyә deyilir
toxuculuq mәmulatı hazırlamaq üçün istfadә olunan liflәrә
tikiş sapı, trikotaj mәmulatı hazırlamaq üçün istifadә olunan xammala deyilir

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

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

•
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Toxuculuq sәnayesinin әsas mәhsulu olan parçanın hazırlanması mәrhәlәri?

Toxuculuq mәhsulları:

Sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә aid deyil:

Yüngül sәnaye:

Neçәnci әsrdә Azәrbaycanda sәnayenin tәmәrküzlәşmәsi yüngül sәnayenin sürәtlә inkişafına tәkan
vermişdir?

Sәnaye sahәsi dedikdә:

süni vә sintetik liflәr•
tәbiiheyvan vә bitki mәnşәli liflәr
süni vә sintetik, tәbiiheyvan vә bitki mәnşәli liflәr

pambıq, yun, ipәk, kәtan, göndәri, xәzdәri xammalının ilkin emalı, yelikin alınması, yelikdәn cod parçanın
alınması, boyamabәzәmә
Toxuculuq sәnayesinin әsas mәhsulu olan parçanın hazırlanması mәrhәlәri: xammalın daşınması, xammalın ilkin
emalı, boyamabәzәmә, toxuma
xammalın tullantılardan tәmizlәnmәsi, tullantıların tәkrar istehsala cәlb edilmәsi, ipliyin alınması, ipliyin
boyanması, iplikdәn cod parçanın alınması
Toxuculuq sәnayesinin әsas mәhsulu olan parçanın hazırlanması mәrhәlәri: xammalın ilkin emalı, ipliyin (yelikin)
alınması, iplikdәn cod parçanın alınması, boyamabәzәmә

•
Toxuculuq sәnayesinin әsas mәhsulu olan parçanın hazırlanması mәrhәlәri: xammalın ilkin emalı, yelikin
alınması, iplikdәn cod parçanın alınması, cod parçadan son tәlәbat mallarının tikiş yolu ilә alınması

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

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

kәnd tәsәrrüfatı, kimya vә neft sәnaye malları emal edәn sahәdir
istehsal istehlakı şeylәri istehsal edәn, maddi istehsalın digәr sahәlәri üçün yrımfabrikat istehsal edәn sahәdir
kәnd tәsәrrüfatının, kimya sәnayesinin vә maşınqayırmanın xammal vә materiallarını emal edәn sahә vә
yarımsahәlәrdәn ibarәtdir
әsasәn xalq istehlakı şeylәri istehsal etmәk üçün kәnd tәsәrrüfatının vә kimya sәnayesindә istehsal olunan xammal
vә materialları emal edәn sahә vә yarımsahәlәrdәn ibarәtdir

•
yalnız kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları emal edәn sahәdir

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

müәyyәn әlamәtlәrә görә oxşar olan sәnaye istehsalı vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları tәdarükü müәssisәlәrinin
mәcmusu nәzәrdә әtutulur
müәyyәn әlamәtlәrә görә oxşar olan sәnaye müәssisәlәrinin mәcmusu nәzәrәd tutulur•
istejhsal vә xidmәt sahәlәrinin mәcmusu nәzәrdә tutulur
bütün maddi istehsal sahәlәrinin mәcmusu başa düşülür
xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin mәcmusu başa düşülür
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Sәnaye:

Sadalanan variantlardan hansında toxuculuq sәnayesinә aid olmayan yarım sahә qeyd edilmişdir?

Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı kursunun obyektini nә tәşkil edir?

Toxuculuq sәnayesindә parçanın hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә tәbii xammal ilkin emaldan keçir?

Toxuculuq sahәsinә aid olmayan istehsal:

Yüngül sәnayeyә aid olmayan sahә:

Maddi sitehsal sahәlәrinә aid deyil:

Sәnaye mәhsullarının A vә B qruplarına bölünmәsinin әsasını tәşkil edir:

müasir neftqaz sәanyesinin tәrkib hissәsidir
istehsalkommersiya obyektidir
kәnd tәsәrrüfatının bir sahәsidir
maddi istehsal sahәlәri arasında әn irisi vә әhәmiyyәtlisidir•
holdinqlәr vә sindikatlardan ibarәt maddi istehsalsatış sahәsidir

pambıq, ipәk, yun, toxuculuq sәnayelәri
göndәri, ayaqqabı•
tor toxyuma sәnayesi
kәtanın, yununilkin emalı sәnayelәri
basmakeçә, qeripartça mәhsulları istehsal sәnayesi

xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan yanacaq energetika sәnayesi vә onun sahә vә yarımsahәlәri qida
sәnayesi
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan metallurgiya sәnayesi vә onun sahә vә yarımsahәlәri qida
sәnayesi
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan qida sәnayesi vә onun sahә vә yarımsahәlәri qida sәnayesi
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan yüngül sәnaye vә onun sahә vә yarımsahәlәri•
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan maşınqayırma sәnayesi vә onun sahә vә yarımsahәlәri qida
sәnayesi

4cü tikiş
5ci әyricilik
3cü toxuculuq
1ci xammal•
2ci darama

kәtan, pambıq, yun, ipәk istehsalı.
tikiş, ayaqqabı vә xәzdәri istehsalı•
әyriçilik, toxuculuq vә boyama.
pambığın, kәtanın vә yunun ilkin emalı.
darama, әyriçilik, toxuculuq vә boyama.

pambıqçılq.
toxuculuq.
әyriçilik.
tikiş.
tütün.•

otelçilik.•
meşә tәsәrrüfatı.
kәnd tәsәrrüfatı.
istehsala xidmәt edәn nәqliyyat, sәnaye.
madditexniki tәminat, iaşә.
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Sahәnin sahәvi quruluşunun dәyişmәsinә sәbәb olmayan amillәr:

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

İqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahәlәrinә bölgüsündә tәzahür edәn әmәk bölgüsü:

әmәyin ictimai bölgüsünün formaları:

Yüngül sәnaye hansı mәhsulu istehsal edir?

Toxuculuq sәnaye xammal vә ya mәhsullarına aid deyil:

Toxuculuq yarımsahәsinә aid deyil?

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

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

koperativlәşdirm
xüsusi•
seriyalı
texnoloji
ümumi

seriyalı
ümumi•
texnoloji
fәrdi
xüsusi

texnoloji, seriyalı, hissә üzrә
ümumi, xüsusi, fәrdi•
hissә, tәk, ümumi
ümumi, xüsusi, seriyalı
texnoloji, xüsusi, ümumi

silah
cihaz
texnika
geyim•
avtomobil

yun
ipәk
kәtan
mәftil•
pambıq

yun
tikiş sәnayesi•
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Yüngül sәnaye özündә hansı sahәlәri birlәşdirmir?

Yüngül sәnaye özündә hansı yarımsahәlәri birlәşdirir?

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

B qrupuna aid olan sahәlәr:

Sәnaye mәhsullarının A vә B qruplarına bölünmәsinin әsasını tәşkil edir:

Sәnayenin A vә B qruplarına bölgüsü hansı әlamәtlәr nәzәrә alınaraq aparılır?

Sahәlәrin fәrqlәndirici әlamәtlәrinә aid deyildir:

kәtan
trikotaj
pambıq

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

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

neft sәnayesi
metallurgiya
kәnd tәsrrüfatı
yüngül sәnaye•
energetika sәnayesi

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

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

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

mәhsulun iqtisadi tәyinatı
müәssisәlәrin ölçüsü•
texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri
istehsalın texniki bazası
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Qeyd edilәn variantlardan hansı sәnayenin sahә quruluşuna tәsir edәn amillәrә aid deyildir

Sәnayenin sahә quruluşu dedikdә:

Yüngü sәnaye sahәlәrinin әsas әlamәtlәrinә aid deyil

Sәnayenin sahә quruluşu:

Mәhsulun funksional tәyinatından asılı olaraq bütün sәnaye bölünür:

Variantlardan hansında sahәlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәtlәri qeyd edilmәmişdir?

Toxuculuq sәnayesinә aid olmayan yarım sahә:

istifadә olunan mәhsulun xarakteri

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

sәnayenin tәrkibi vә sәnayeyә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr başa
düşülür

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

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

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

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

kadr axıcılığı•
istifadә olunan xammalın xarakteri
mәhsulun iqtisadi tәyinatı
istehsal texnologiyaı
işçilәrin ixtisas tәrkibi

basmakeçә, qeyripartça mәhsulları istehsal sәnayesi
kәtanın, yun upilyin emalı sәnayelәri
tor toxyuma sәnayesi
dәriayaqqabı•
pambıq, ipәk, yun, toxuculuq sәnayelәri
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Yüngül sәnayenin strukturunda mövcud olan yarımsahәlәr hansı üç әsas qruplarda birlәşdirilmişlәr?

Yüngül sәnayeni tәbii (natural) xammalla tәchiz edәn sahә:

Sahәlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәtlәrinә aid deyildir?

Maddi sitehsalın hansı sahәsi yüngül sәnayeni natural xammalla tәchiz edir?

Hacı Zeynalabdin Tağıyev tәrәfindәn Azәrbaycanda birinci toxuculuq müәssisәsi olan Qafqaz sәhmdar
cәmiyyәti nә vaxt inşa etdirilmişdir?

Yüngül sanayeni tәşkil edәn sahәlәr hansı әlamәtlәrә görә tәsnifatlaşdırılır?

Yüngül sәnayenin sahә quruluşu dedikdә:

iplik, parça, geyim әşyaları
pambıq ipliyi, yun iplik, xovlu iplik
tikiş, xәzdәri, xalça vә xalça mәmulatı
toxuculuq (tekstil), tikiş vә dәriayaqqabı sәnayesi•
xrom göndәri malları, ayaqqabı, iplik

aqrar sәnaye
neftkimya
kәnd tәsәrrüfatı•
rabitә
maşınqayırma

işçilәrin ixtisas tәrkibi
kadr axıcılığı•
istehsal texnologiyaı
istifadә olunan xammalın xarakteri
mәhsulun iqtisadi tәyinatı

rabitә
maşınqayırma
aqrar sәnaye,
neftkimya
kәnd tәsәrrüfatı•

XIX әsrin sonlarında
XX әsrin ortalarında
XIX әsrin ortalarında
XVIII әsrin sonlarında
XIX әsrin sonlarında•

mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinә tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә, idarәçilik vә tabeçilik
әlamәtinә görә vә iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә

•
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinin yararlılıq xüsusiyyәtinә görә, idarәçilik vә tabeçilik
әlamәtinә görә vә iqtisadi vә sosial әhәmiyyәtinә görә
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinin spesifik xüsusiyyәtinә görә, idarәçilik vә tabeçilik
әlamәtinә görә vә iqtisadi yararlılıq müddәtinә vә әlamәtinә görә
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinin spesifik xüsusiyyәtinә görә, strateji xarakterә malik
olmasına görә, әlamәtinә görә vә iqtisadi yararlılıq müddәtinә vә әlamәtinә görә
alınan mәhsulun hәcminә görә, әmәk predmetinin spesifik xüsusiyyәtinә görә, idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә
görә vә iqtisadi yararlılıq müddәtinә vә әlamәtinә görә

yüngül sәnaye sahәlәrinin istehsal hәcminә görә ardıcıllığı başa düşülür
yüngül sanayeni tәşkil edәn istehsalllar vә tәchizatçı müәssisәlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә iqtisadi maraqların
strukturu nәzәrәd tutulur
sahә istehsalları arasındakı iqtisadiistehsal asılılığı başa düşülür

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

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

Yüngül sәnaye sahә vә yarımsahәlәindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin әsas vәzifәsi:

Sәnayenin sahә quruluşu xarakterizә edәn amillәr:

Yüngül sәnayenin strukturunda әn böyük xüsusi çәkiyә:

Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı kursunun obyektinә aid deyil:

Toxuculuq sәnayesindә parçanın hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә iplikdәn cod parça hazırlanır?

yüngül sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti başa düşülür•
sahәyә daxil olan istehsalların mәcmusu başa düşülür

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

iplik, parça, geyim әşyaları
toxuculuq, tikiş vә dәriayaqqabı sәnayesi•
tikiş, xәzdәri, xalça vә xalça mәmulatı
pambıq ipliyi, yun iplik, xovlu iplik
xrom göndәri malları, ayaqqabı, iplik

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulların emal etmәklә kimya sәnayesi üçün xammal vә yarımfabrikatlar hazırlamaqdan
ibarәtdir
maddi istehsalın digәr sahәlәrinin istehsal etdiklәri xammal vә materiallardan istifadә etmәklә istehsalın hәcmini
artırmaqdan ibarәtdir
sahә mәhsullarına istehsal vә xidmәt sahә müәssisәlәrinin vә әhalinin bütün tәbәqәlәrinin artan tәlәbatının
ödәnilmәsindәn ibarәtdir

•
qida sәnayesi vә digәr maddi istehsal sahәlәri üçün yarımfabrikatların hazırlanmsından ibarәtdir
maddi istehsalın digәr sahәlәri ilә istehsaltәsrrüfat әlaqәlәrinin qurulmasından ibarәtdir

ölkәnin iqtisadi asılılıq vә ya azadlıq sәviyyәsi.
ölkәdә ictimai әmәyin mәhsuldarlıq sәviyyәsi.
bütün variantlar düzdür.•
olkәnin әnaye vә texniki inkişafı sәviyyәsi
ölkәdә sәnayenin inkişaf sәviyyәsi.

toxuculuq, dәri vә xәz sahәlәri malikdirlәr
pambığın, kәtanın vә yunun ilkin emalı sahәlәri malikdirlәr.
tikiş, ayaqqabı vә xәzdәri sahәlәri malikdirlәr.
pambıqçılq vә ipәkçilik sahәlәri malikdirlәr.
tikiş vә toxuculuq sahәlәri malikdirlәr.•

ölkә iqtisadiyyatının xüsusi sahәlәrindәn biri olan olan göndәri emal edәn müәssisәlәr.
ölkә iqtisadiyyatının mühüm sahәlәrindәn biri olan olan darayıçıәyriçi dәzgahlar istehsal edәn sәnaye
müәssisәlәri.

•
xalq tәsәrrüfatının mühüm sahәlәrindәn biri olan olan ipәkçilik.
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәlәrindәn biri olan olan tikiş sәnayesi.
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәlәrindәn biri olan olan toxuculuq sәnayesi.

6cı tikiş
3cü toxuculuq•
4ci әyricilik
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Toxuculuq sәnayesindә parçanın hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә cod parçanı boyayıb, naxışlayırlar?

Parçanın hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә lifdәn yelik alınır?

Qeyd edilәn variantlardan hansı sәnaye sahәlәrinin tәsnifatlaşdırılması istiqamәtlәrinә aid deyil?

Qeyd edilmiş variantlardan hansında yüngü sәnaye sahәlәrinin әsas әlmәtlәri qeyd edilmәmişdir?

Toxuculuq sәnayesinin yüngül sәnayenin digәr sahәlәrindәn üstünlüyünü tәmin edәn xüsusiyyәtlәr
hansılardır?

İstehsal olunan mәhsulun funksional tәyinatından asılı olaraq:

Sahәnin qabaqlama әmsalı dedikdә:

1ci darama
2ci xammal

2ci әyricilik
3cü tikiş
1ci xammal
5ci toxuculuq
4cü bәzәmә•

3cü tikiş
2ci әyricilik•
1ci xammal
5ci toxuculuq
4cü bәzәmә

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

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

toxuculuq sәnayesi digәr sahәlәrdәn xammal, material vә yarımfabrikatlarla tәchiz olunma proseslәri ilә fәrqlәnir
toxuculuq sәnayesi dәqiq texnoloji proseslәri tәmin edәn maşın vә mexanizmlәr sisteminin olması ilә fәrqlәnir•
toxuculuq sәnayesi digәr sahәlәrdәn hazır mәhsulların keyfiyyәti vә tәyinatı ilә fәrqlәnir
toxuculuq sәnayesi digәr sahәlәrdәn istehsalın tәşkili formaları ilә fәrqlәnir
toxuculuq sәnayesi digәr sahәlәrdәn istehsal olunan mәhsulların çeidi vә iqtisadi tәyinatı ilә fәrqlәnir

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

plan dövründә emalın xüsusi çәkisinin sahәnin qabaqlama әmsalı ilә hasili başa düşülür
il әrzindә sahәdә istehsal olunan mәhsulun ümumi hәcminin hәmin dövrdә sahәdә mövcud oln әsas istehsal
fondlarının ümumi dәyәrinә nisbәti başa düşülür
balans mәnfәtin sahәnin әsas kapitalına nisbәti başa düşülür
konkret sәnaye sahәsinin artım tempinin bütün sәnayenin artım tempinә nisbәti başa düşülür•
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Sәnaye kompleksi dedikdә:

Sәnayenin sahә quruluşu xarakterizә edәn amillәrә aid deyil:

Sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan göstәricilәrә aiddir:

Sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan göstәricilәrә aid deyil:

Xammalın emalının oxşarlığı әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr formalaşmışdır:

Sәnayenin strukturu dedikdә nә başa düşürsünüz?

Yüngül sәnayenin sahә quruluşunu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•
bütün sәnayenin artım tempinin sahәnin artım pempinә nisbәti başa düşülür

müxtәlif mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn sahәlә müәssisәlәrinin koperasiyası başa
düşülür.
oxşar mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn qrup sahәlәrin mәcmusu başa düşülür.•
oxşar mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn sahәlә müәssisәlәrinin kooperasiyası başa
düşülür.
oxşar mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn sahәlә müәssisәlәrinin kombinәedilmәsi başa
düşülür.
müxtәlif mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn sahәlә müәssisәlәrinin koperasiyası başa
düşülür.

ölkәdә işsizliyin sәviyyәsi.•
ölkәdә ictimai әmәyin mәhsuldarlıq sәviyyәsi.
ölkәdә sәnayenin inkişaf sәviyyәsi.
olkәnin әnaye vә texniki inkişafı sәviyyәsi
ölkәnin iqtisadi asılılıq vә ya azadlıq sәviyyәsi.

kәnd tәsәrrüfatı vә yüngül sәnaye arasındakı nisbәt.
ayrıayrı sәnaye sahәsinin vә ya kompleksinin istehsal hәcminin sәnayeistehsal heyәtinin ümumi sayında xüsusi
çәkisi vә onun dinamikada dәyişmәsi.
mütәrәqqi tәdarük sahәlәrinin sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi vә onun dinamikada dәyişmәsi.
qabaqlama әmsalı.•
hasiledici, emaledici vә istehsalistehlak sahәlәri arasındakı nisbәt.

kәnd tәsәrrüfatı vә yüngül sәnaye arasındakı nisbәt.•
ayrıayrı sәnaye sahәsinin vә ya kompleksinin sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi vә onun
dinamikada dәyişmәsi.
mütәrәqqi sahәlәrin sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi vә onun dinamikada dәyişmәsi.
qabaqlama әmsalı.
hasiledici vә emaledici sahәlәr arasındakı nisbәt

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

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

sәnayeistehsal heyәtinin tәrkibi, fәhlәlәrin ixtisas sәviyyәsi
buraxılan mәhsulun hәcmi, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işçilәrin sayı•
realizә olunmuş mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının dәyәri, işçilәrin sayı
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Sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәrinә aiddir:

Sahәnin formalaşması әlamәtlәri:

Yüngül sәnayenin müasir vәziyyәti hansı qrumun, hüquqi vә ya fiziki şәxsin düşünülmәmiş siyasәtinin
tәzahürüdür?

Ümumi planda sәnayenin sahә quruluşu:

Sәnayenin sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunmur?

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

Sәnaye strukturu dedikdә nә başa düşürsünüz?

xalis mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının mәblәği, işçilәrin sayının dәyişmәsi
buraxılmış mәhsulun hәcmindә dәyişiklik, istehsal әsas fondlarının dәyәri, işlәyәnlәrin sayının dәyişmәsi

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

iş rejimi, işçilәrin sayı, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi, istehsalın orta illik hәcmi
istehsal mәhsullarının tәyinatı, texnoloji proseslәrin eyniliyi, istifadә olunan xammalın eynicinsliyi•
istehsal olunmuş mәhsulların texnoloji mürәkkәblik dәrәcәsi, texnoloji proseslәrin müxtәlifliyi, istifadә olunan
xammalın eyniliyi
istehsal olunmuş mәhsulların tәyinatı birliyi, mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, istifadә olunan xammalın
müxtәlifliyi
mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, texnoloji proseslәrin ardıcıllığı, istifadә olunan xammalın müxtәlifliyi

müәssisәlәrin
dövlәtin•
investorların sahibkarların
sahә vә müәssisәlәrin
investorların

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

“A” (istehsal vasitәlәri istehsalı) vә “B” (istehlak şeylәri istehsalı) arasındakı nisbәt
sahәdә istehsal olunan mәhsulların ümumi hәcminin hәmin sәnayenin isthsal fondlarına olan nisbәti•
hasilat vә emal sәnayelәri arasındakı nisbәt
hasilat vә emal sәnayelәri arasındakı nisbәt, ümumi sәnaye istehsalında hәrbisәnaye kompleksinin payı
ümumi sәnaye istehsalında hәrbisәnaye kompleksinin payı

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

sәnaye sahәlәrinin koperativlәşdirmә әlaqәlәrinә girmәsi
әmәk predmetinә tәsiretmә әlamәtinә görә birlәşmiş sahәlәrin say nisbәti vә istehsalın hәcmi
sәnaye sahәlәri arasında istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn say nisbәti başa düşülür•
xammaldan hazır mәhsul alınması üçün onun әldә olunması vә emalı ilә mәşğul olan sahәlәrin birliyi
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Sәnayenin sahә quruluşunu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur:

Sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәrinә aiddir

Sahәnin formalaşması әlamәtlәri:

Sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan qabaqlama әmaslı:

Sәnayenin sahә quruluşu:

Toxuculuq sәnayesinin digәr tәsәrrüfat sahәlәrindәn әsas fәrqli xüsusiyyәti:

Sahәnin qabaqlama әmsalı necә hesablanır?

madditexniki tәchizat vә satışın hәcmi arasındakı nisbәt

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

müәyyәn növ mәhsullara yüksәk tәlәbatın olması, mәhsul istehsalı üçün tәbii resursların mövcudluğu
sәnayenin әksmәrkәzlәşdirilmәsi, sәnaye daxili ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi, elmitexniki tәrәqqi
sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin vә sәnayedaxili ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi, elmitexniki tәrәqqi•
müәssisәlәrin istehsal bölmәlәrinin ayrılması vә onların әsasında müstәqil istehsalların tәşkili
rәqabәtqabliyyәtli mәhsulların istehsalı üzrә dövlәtin iqtisadi siyasәti

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

müәyyәn vaxt intervalında konkret sahәnin inkişaf tempinin hәmin vaxt kәsiyindә ümumi sәnayenin inkişaf
tenpinә nisbәti kimi

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

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

xammal, material vә yarımfabrikatlarla tәchiz olunması
dәqiq texnoloji proseslәri tәmin edәn maşın vә mexanizmlәr sisteminin olması•
istehsal olunan mәhsulların çeidi vә iqtisadi tәyinatı
hazır mәhsulların tәyinatı
istehsalın tәşkili formaları

sahәnin artım tempinin bütün sәnayenin artım tempinә nisbәti kimi•
il әrzindә sahәdә istehsal olunan mәhsulun ümumi hәcminin hәmin dövrdә sahәdә mövcud oln әsas istehsal
fondlarının ümumi dәyәrinә nisbәti kimi
balans mәnfәtin sahәnin әsas kapitalına nisbәti kimi
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Hansı әlamәtlәrә görә sәnaye A vә B qrupuna bölünür?

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

XX әsrin әvvәllәrindә Rusiya imperiyasında parça istehsal edәn әn böyük zavodu kim tәrәfindәn inşa
edilәrәk Xәzәr Manufaktura Cәmiyyәti kimi tәsis edilir?

XX әsrin әvvәllәrindә Rusiya imperiyasında Azәrbaycan әrazisindә parça istehsal edәn әn böyük zavod
kim tәrәfindәn inşa etdirilmişdir?

Azәrbaycanda ilk tikiş fabrikini Bakı şәhәrindә:

2012ci ildә Gәncәtekstil ASCnin dövriyyәsi neçә manata çatdırılmışdır?

Şәkidә tikilәn ipәk kombinatı neçәnci ildә fәaliyyәtә başlamışdır?

bütün sәnayenin artım tempinin sahәnin artım pempinә nisbәti kimi
plan dövründә emalın xüsusi çәkisinin sahәnin qabaqlama әmsalı ilә hasili kimi

hazır mәhsulların istismara yararlılıq müddәtinә görә
mәhsulların iqtisadi tәyinatına görә•
xammalın emalı ardıcıllığına görә
sahә müәssisәlәrinin ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә
xammal vә materialların fiziki vә kimyәvi xassәlәrinә görә

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

Murtuza Muxtarov tәrәfindәn inşa etdirilmişdir
M.İ.Qarelin tәrәfindәn inşa etdirilmişdir
Hacı Zeynalabdin Tağıyev vә Murtuza Muxtarov tәrәfindәn inşa etdirilmişdir
Hacı Zeynalabdin Tağıyev vә M.İ.Qarelin tәrәfindәn birgә inşa etdirilmişdir
Hacı Zeynalabdin Tağıyev tәrәfindәn inşa etdirilmişdir•

Hacı Zeynalabdin Tağıyev vә Murtuza Muxtarov tәrәfindәn inşa etdirilmişdir
Hacı Zeynalabdin Tağıyev vә M.İ.Qarelin tәrәfindәn birgә inşa etdirilmişdir
Hacı Zeynalabdin Tağıyev tәrәfindәn inşa etdirilmişdir•
Murtuza Muxtarov tәrәfindәn inşa etdirilmişdir
M.İ.Qarelin tәrәfindәn inşa etdirilmişdir

1954cü ildә Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdir
XX әsrin әvvәllәrindә Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdir•
XIX әsrin 3040cı illәrindә milyonçu, xeyriyyeçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdir
1828ci ildә milyonçu, xeyriyyeçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdir
XIX әsrin sonlarında Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdir

2012ci ildә 999 min 500 manat tәşkil edib
müәssisәdә dövriyyә 2008ci ildә 724 min 200 manat tәşkil etdiyi halda 2012ci ildә 319 min 500 manat tәşkil
edib
müәssisәdә dövriyyә 2008ci ildә 724 min 200 manat tәşkil etdiyi halda 2012ci ildә 219 min 500 manat tәşkil
edib
müәssisәdә dövriyyә 2008ci ildә 250 min 200 manat tәşkil etdiyi halda 2012ci ildә 119 min 500 manat tәşkil
edib
2012ci ildә 719 min 500 manat tәşkil edib•

1932ci ildә
1921ci ildә

•
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Gәncәdә mahud fabriki neçәnci ildә istifadәyә verilmişdir?

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

Yüngül sәnaye istehsalının yerlәşdirmә variantları üzrә kapital qoyuluşunun ümumi çәkisisinin
hesablanmasında hansı xәrclәr nәzәrә alınır?

İstehsalın yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün baş planında
nәzәrәdә tutulmayan problem vә şәrtlәr:

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

Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn әsas amillәr:

1931ci ildә•
1932ci ildә
1941ci ildә

1927cı ildә
1925ci ildә•
1912ci ildә
1815ci ildә
1932ci ildә

xammal bazasına yaxınlıq vә mövcud tәbii sәrvәtlәrdәn az mәsrәflәrәlә istifadә, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili
bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış, dövlәt büdcәsinin formalaşmasında regionların rolunun artması
ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә, yerloәrdә işsizliyin sәviyyәsinin aşağı salınması, regionlarda infrastrukturun
inkişafı, ölkәdә sağlam rәqabәt mühitinin formalaşması vә s.

•
ölkәdә sağlam rәqabәt mühitinin formalaşması, paytaxt vә mәrkәzi şәhәrlәrdәn әhalinin rayonlara, regionlara cәlb
edilmәsi, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin sәnaye istehsal vә istehsal xidmәt sahәlәri üçün ayrılması, müәssisәlәrin әtraf
zonalarının çirklәnmәsi vә s.
ucuz işçi qüvvәsindәn istfadә, yerlәrdә işsizliyin qarşısınin alınması, әhalinin sosialiqtisadi vәziyyәtinin
yaxşılaşdırılması, regionlarda infrastrukurun inkişafı, ümumi daxili mәhsulun artması vә s.

istehsal binalarının tikinti xәrclәri, әlaqәdar sahәlәrә kapital qoyuluşu, istehsalın mexaniklәşdirmә
avtomatlaşdırma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә birbaşa xәrclәr, vә digәr xәrclәr.
qeyri istehsal fondlarının yaradılmasına birbaşa xәrclәr, xammalın tәdarükünә vә dağınmsına birbaşa xәrclәr,
nәqliyyatın inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr, amortizasiya xәrclәr vә s. xәrclәr
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, dövriyyә fondlarının formalaşdırılmasına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın
inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr

•
tikinti aparılması nәticәsindә yaranan itkilәrin aradan qaldırılmasına yönәldilәn xәrclәr, amortizasiya xәrclәri vә
hazır mәhsulun daşınması xәrclәri
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, istehsal sahәlәri vә avadanlıq parkının genişlәndirilmәsinә birbaşa
xәrclәr vә s. xәrclәr

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

ölkәnin iqtisadiyyat sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı
ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә
yerlәşdirilmәsi sxemi

•
iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr
neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnmәk imkanları vә iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr
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Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsindә әsas prinsiplәrnә aid deyil:

Sәnayenin yerlәşdirilmәsi:

Zaqafqaziyada әn böyük pambıq parça fabriki vә Azәrbaycanda ilk tikiş fabriki (XIX әsrin sonunda):

Pambıqtәmizlәmә zavodlarının KürAraz zonasında yerlәşmәsi sәbәblәri:

Xammal istehsalı bu әrazidә yerlәşdiyindәn Azәrbaycanın bütün pambıqtәmizlәmә zavodları:

Pambıq әsasәn Respublikanın hansı regionlarında әkilir?

rәqabәt, dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin qorunması vә digәr siyasi amillәr
nәqliyyat, demoqrafik, xammal vә istehlak amillәri•
nәqliyyat vә mәhsulun çeşidi amillәri
istehlak olunan xammalın vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәti amillәri
inhisarçılıq vә madditexniki tәchizat amillәri

dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin nәzәrә alınması vә möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt edilmәsi
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması
xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış
bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi

•
iqtisadi rayonlar arasında әmәyin rasional bölüşdürülmәsi vә tәsәrrüfatların kompleks inkişaf etdirilmәsi

ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq, sәnaye müәssisәlәrinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi ilә
ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq, sәnaye müәssisәlәrinin iqtisdi rayonlar vә bütünlükdә ölkә әrazisi
üzrә bölgüsü ilә

•
hәr bir sahә müәssisәlәri üçün istehsalın tәşkili formalarının düzgün seçilmәsi vә tәtbiqi ilә xarakterizә olunur.
ictimai әmәyә qәnaәt etmәklә әhalinin respublikanın paytaxtında vә böyük şәhәrlәrdә mәskunlaşmasına şәrait
yaratmaqla
tәbii resurslardan maksimum istifadә ilә

Qәdim Qәbәlә şәhәrindә yaranmışdır
Bakı şәhәrindә yaranmışdır•
Şәki şәhәrindә yaranmışdır
Yelizavetpol (Gәncә) şәhәrindә yaranmışdır
Sumqayıt şәhәrindә yaranmışdır

bu zonada yaşayış mәbtәqәlәrinin çox olmasına görә
xammal istehsalı Azәrbaycanın bu әrazidә yerlәşdiyindәn•
dövlәtin müdafiәqabliyyәtliliyinin artırılması üçün hәmin regionlara әhәlinin cәlb edilmәsi vә bu zonada yaşayış
mәbtәqәlәrinin artırılması
KürAraz zonasında sәrhәdyanı yaşayış mәntәqәlәrindә yaşayış şәraitinin yaxşılaşdırılması üçün
KürAraz zonasının tәdricәn sәnayelәşdirilmәsi üçün

Azәrbaycan Respublikasının şimal vә qәrb rayonlarında yerlәşir
Respublikanın KürAraz zonasında yerlәşir•
bütün aran zonasında yerlәşir
MilMuğan vә Dağlıq Qarabağın bir hissәsindә yerlәşdirilmişdir
Naxçıvan MR, Dağlıq Qarabağ vә Sәlyan, Beylәqan, Sabirabad vә Belәsuvarda yerlәşdirilmişdir

bütün aran rayonlarındaboz torpaq sahәlәrindә
Azәrbaycan Respublikasının cәnub vә qәrb rayonlarında, әsasәn boz, bozqonur vә bozçәmәn torpaqlarda
(әrazilәrdә)
MilMuğan vә Dağlıq Qarabağın bir hissәsindә
KürAraz ovalığının boz, bozqonur vә bozçәmәn torpaqlarda (әrazilәrdә)•
Naxçıvan MR, Dağlıq Qarabağ vә Sәlyan, Beylәqan, Sabirabad vә Belәsuvarda
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Dünya iqtisadiyyatının müasir iqtisadi vә texnoloji inakişafı şәraitindә yüngül sәnayenin
yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır?

Yüngül sәnaye istehsalının sәmәrәli yerlәşdirilmәsinin әsas prinsiplәri:

İlkin emalı keçmiş ipәkdәn tәqribәn neçә faiz hazır mәhsul alınar?

İlkin emalı keçmiş yundan tәqribәn neçә faiz iplik alınar?

İlkin emalı keçmiş pambıqdan tәqribәn neçә faiz iplik alınar?

Barama tәmizlәndikdәn sonra tәqribәn neçә faiz tәmiz ipәk alınır?

Yuyulmamış yun yuyulduqdan, tәmizlәndikdәn sonra tәqribәn neçә faiz tәmiz yun alınır?

Xam pambıqdan tәqribәn neçә faiz tәmiz liflәr alınır?

tәlәb vә tәklif amili, hәmçinin mәhsulun çeşidi amillәri
nәqliyyat amili, demoqrafik amillәr, xammal vә istehlak amillәri vә s.•
rәqabәt, dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin qorunması vә digәr siyasi amillәr
istehlak olunan xammalın vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәti amillәri
inhisarçılıq vә madditexniki tәchizat amillәri

a, b, c.•
a
sәnaye istehsalının xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsulların istehlakı rayonlarına yaxınlığı.
sәnayenin ixtisaslaşması vә bütün tәbii vә әmәk resurslarından istifadә әsasında ölkә әrazisindә sәnaye
istehsalının bәrabәr bölüşdürülmәsi.
iqtisadi rayonlar arasında әmәyin rasional bölüşdürülmәsi vә tәsәrrüfatların kompleks inkişaf etdirilmәsi

99 %•
88%
8688%
90%
78%

85 %•
8288%
8688%
90%
78%

78%
8688%
8288%•
90%
82%
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37,5%.
33,3%•
48%

3338,7%
4567%•
4042%
3441%
7177%
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Sәnayenin yerlәşdirilmәsi prinsiplәrinin yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsi prosesinә tәsiri hansı amillәrin
vasitәsilә hәyata keçirilir?

Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsindә әsas prinsiplәrnә aid deyil:

Elmitexniki tәrәqqi vә onun әsas vәzifәsi:

Yüngül sәnayedә yeni texnikanın yaradılması vә tәtbiqi ilә әlaqәdar yaranan xәrclәr hansı tәrkib
hissәlәrәdn ibarәt olmaqla formalaşdırılır?

Elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdәn yeni yarımsahәlәrin yaranmasına,
dövrün tәlәblәrinә cavab vermәyәn müәssisә vә ya sahәlәrin lәğvinә sәbәb olur:

37,5%
48%
25%
30%
33,3%•

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

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

•
dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin nәzәrә alınması vә möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt edilmәsi

istehsalın tәşkilinә әhәmiyyәtli tәsir edir, istehsalın tәmәrgüzlәşmә sәviyyәsinin artmasını stimullaşdırır, onun
ixtisalaşma vә kooperativlәşdirmәsi sürәtini azaltmaqdır
ETT elmi biliklәr әsasında yeni texnika vә texnologiyanın, istehsalın vә әmәyin tәşklinin yeni formalarının tәtbiqi
üzrә fasilәsiz proses olmaqla ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә onun da әsasında sәmәrәliliyinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk

•
o әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının, istehsal xәrclәrinin azaldılmasının, mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
vә onun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin әsas vasitәsi omaqla sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumu sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi
yeni effektiv maşınlar, materiallar, texnoliji proseslәr işlәnir vә istehsala tәtbiq edilmәsidir ki, onun da әsas vәzifәsi
fondtutumu vә materialtutumu sәviyyәsinin azaldılmasına nail olmaq, işçilәrin әmәk haqlarının artırılmasını
stimullaşdılrmaq
istehsalın tәşkilinә әhәmiyyәtli tәsir edir, istehsalın tәmәrgüzlәşmә sәviyyәsinin artmasını stimullaşdırır, onun
ixtisalaşma sürәtini artırmaqdır ki, onun da әsas vәzifәsi istehsal әsas fondlarının aktiv hissәsindәn intensiv
istifadәyә şәrait yaratmaq

yeni maşın vә avadanlıqların alınamsı, daşınması, quraşdırılması, mәnimsәnilmәsi, avadanlıqların amortizasiyası
vә tәkmillәşdirilmәsi kimi xәrc maddәlәrindәn formalaşır
elmitәdqiqat, konstruktor, sınaq vә sınaqsәnaye qurğusu üçün xәrclәr, avadanlığın alınamsı, daşınması,
quraşdırılması, mәnimsәnilmәsi vә s. kimi xәrc maddәlәrindәn formalaşır

•
elmitәdqiqat, konstruktor, sınaq vә sınaqsәnaye qurğusu üçün xәrclәr, avadanlığın alınamsı, daşınması,
quraşdırılması, mәnimsәnilmәsi, avadanlıqların amortizasiyası vә tәkmillәşdirilmәsi kimi xәrc maddәlәrindәn
formalaşır
avadanlığın alınamsı, daşınması, quraşdırılması, istismarı, tәmiri, tәkmillәşdirilmәsi kimi xәrc maddәlәrindәn
formalaşır
elmitәdqiqat müәssisәlәrinin saxlanılması xәrclәri, sınaq labaratoriyaları vә sınaqsәnaye qurğuları üçün xәrclәr,
yeni texnikanın alınamsı, daşınması, quraşdırılması vә istismarı kimi xәrc maddәlәrindәn formalaşır

elm vә texnikada baş verәn kәmiyyәt dәyişmәlәrinin toplanaraq müәyyәn nmәrhәlәdә, yeni keyfiyyәt halına
keçmәsi, yeni prinsip, postulat vә qnunlar әsasında tәrәqqi, onların inkişafında yeni metodlarıntәtbiq edilmәsi

•
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Yeni texnikanın yaradılması vә tәtbiqi ilә әlaqәdar yaranan xәrclәr:

Elmitexniki tәrәqqinin hansı istiqamәtlәri mövcuddur:

Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

Elmitexniki tәrәqqi:

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

elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin vә onun әsas istiqamәtlәrindә nәzәrәd tutulmuş tәdbirlәrin
mexaniklәşdirmә, avtomatlaşdırma, kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә vә s bu kimi yenilkilәrin istehsala tәtbiqi

•
sәnayedә baş verәn kәmiyyәt dәyişmәlәrinin toplanaraq müәyyәn nәrhәlәdә“böhran nöqtәsindә”yeni keyfiyyәt
halına keçmәsi, yeni prinsip, postulat vә qnunlar әsasında tәrәqqi, onların inkişafında yeni metodlarıntәtbiq
edilmәsi
sәnayedә baş verәn kәmiyyәt dәyişmәlәrinin toplanaraq müәyyәn nәrhәlәdә“böhran nöqtәsindә”yeni keyfiyyәt
halına keçmәsi, yeni prinsip, postulat vә qnunlar әsasında tәrәqqi, onların inkişafında yeni metodların tәtbiq
edilmәsi
yeni prinsip, postulat vә qnunlar әsasında tәrәqqi, onların inkişafında yeni metodların tәtbiq edilmәsi

yeni maşın vә avadanlıqların alınamsı, daşınması, quraşdırılması, mәnimsәnilmәsi, avadanlıqların amortizasiyası
vә tәkmillәşdirilmәsi xәrclәri
elmitәdqiqat, konstruktor, sınaq vә sınaqsәnaye qurğusu üçün xәrclәr, avadanlığın alınamsı, daşınması,
quraşdırılması, mәnimsәnilmәsi vә s. xәrclәr

•
elmitәdqiqat, konstruktor, sınaq vә sınaqsәnaye qurğusu üçün xәrclәr, avadanlığın alınamsı, daşınması,
quraşdırılması, mәnimsәnilmәsi, avadanlıqların amortizasiyası vә tәkmillәşdirilmәsi. xәrclәri
avadanlığın alınamsı, daşınması, quraşdırılması, istismarı, tәmiri, tәkmillәşdirilmәsi xәrclәri
elmitәdqiqat müәssisәlәrinin saxlanılması xәrclәri, sınaq labaratoriyaları vә sınaqsәnaye qurğuları üçün xәrclәr,
yeni texnikanın alınamsı, daşınması, quraşdırılması, vә istismarı xәrclәri

sәnaye istehsalının elektriklәdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә
kimyalaşdırılması
sәnaye istehsalının elektriklәdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması•
sәnaye istehsalının tәmәrküzlәşdirilmәsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativlәşdirilmәsi vә kombinәlәşdirilmәsi
sәnaye istehsalının elektriklәdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması, tәmәrküzlәşdirilmәsi vә
kombinәlәşdirlmәsi
sәnaye istehsalının elektriklәdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kombinәlәşdirlmәsi

avtomatlaşdırma, elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabları, elmlә
praktiki әnәnәvi nisbәtinin dәyişmәsi, elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi.

•
elmin mәhsuldar qüvvәlәrin ünsürünә çevrilmәsi, elmi ideyaların istehsalda tәrbiqi müddәtinin azalması, elmlә
praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinn dәyişmәsi
avtomatlaşdırma, elmin yüksәk inkişafı, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabları
elmin sürәtli inkişafı, yeni texnologianın kәşf olunması, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinn dәyişmәsi
elmin yüksәk inkişafı, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabları, elmlә praktikanın nisbәtinin dәyişmәsi,
avtomatlaşdırma vә s.

yüngül sәnayedә istifadә olunan istehsal resurslarının keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması, sahәdә istehsalın hәcminin
artırılması üçün istehsal parkının genişlәndirilmәsi, ixtisaslı kadrların sahә müәssisәlәrinә cәlb edilmәsi vә yeni
rәqabәtqabliyyәtli mәhsulların istehsalı prosesidir
sәnayedә baş verәn kәmiyyәt dәyişmәlәrinin toplanaraq müәyyәn nәrhәlәdә“böhran nöqtәsindә”yeni keyfiyyәt
halına keçmәsi, yeni prinsip, postulat vә qnunlar әsasında tәrәqqi, onların inkişafında yeni metodlarıntәtbiq
edilmәsi proseseidir
elm vә texnikada baş verәn kәmiyyәt dәyişmәlәrinin toplanaraq müәyyәn nmәrhәlәdә, yeni keyfiyyәt halına
keçmәsi, yeni prinsip, postulat vә qnunlar әsasında tәrәqqi, onların inkişafında yeni metodlarıntәtbiq edilmәsi
proseseidir
vaxtaşırı baş verәn elmitexniki inilablar şәraitindә, son mәhsulun hazırlanması prosesindә texnoloji baxımdan
әlaqәli olan müxtәlif istehsalların tәmәrküzlәşmәsi prosesidir
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması, yeni,
iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәli xammal, material, enerji növlәrinin yaradılması vә istehsalata tәtbiqi, әmәyin
fondsilahlılığı sәviyyәsinin yüsәldilmәsi vә istehsalın idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz
qanunauyğun bir prosesdir

•

•
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Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi:

Veilәn variantların hansında elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrinә aid olmayan meyllәr qeyd
edilmişdir?

Elmitexniki tәrәqqinin әsas vәzifәsi:

Elmitexniki tәrәqqi, elmitexnoloji inkişaf, intensivlәşdirmә vә istehsalın sәmәrәliliyi:

Elmitexniki tәrәqqi birbirindәn asılı olan hansı formalarda hәyata keçirilir?

Sәnayenin inkişaf etdirilmәsi işindә:

mәhsulun rәqabәtqabliyyәtliliyinin artmasına, әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına, sosial mәsәlәlәrin hәllinin
asanlaşmasına vә s.

•
istehsalın miqyasının vә artım pempinin zәiflәmәsinә, bәzәn müәssisәlәrin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
dayandırılmasına
yüngül sәnayenin ayrıayrı yarımsahәlәrindә mövsümük amilinin tәsirinin yumşaldılması, mәhsulun çeşidi
azaldılması vә keyfiyyәtinin zәiflәmәsinә
sosial mәsәlәlәrin hәllinin asanlaşmasına vә әmәk mәhsuldarlığının a sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
iş şәraitinin mürәkkәblәşmәsinә vә fondveriminin azalmasına

mәhsulun rәqabәtqabliyyәtliliyinin artmasına, әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına, sosial mәsәlәlәrin hәllinin
asanlaşmasına vә s. bu kimi mәsәlәlәrin hәllinә imkan yaradır

•
yüngül sәnayenin ayrıayrı yarımsahәlәrindә mövsümük amilinin tәsirinin yumşaldılması, mәhsulun çeşidi
azaldılması vә keyfiyyәtinin zәiflәmәsi vә s. bu kimi mәsәlәlәrin hәllinә imkan yaradır
istehsalın miqyasının vә artım pempinin zәiflәmәsinә, bәzәn müәssisәlәrin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
dayandırılması vә s. bu kimi mәsәlәlәrin hәllinә imkan yaradır
iş şәraitinin mürәkkәblәşmәsinә vә fondveriminin azalması vә s. bu kimi mәsәlәlәrin hәllinә imkan yaradır
sosial mәsәlәlәrin hәllinin asanlaşmasına vә әmәk mәhsuldarlığının a sәviyyәsinin aşağı düşmәsi vә s. bu kimi
mәsәlәlәrin hәllinә imkan yaradır

elektron hesablayıcı vә informasiya texnologiyalarının miqyaslı istifadәsi
texniki inqilab vә texniki tәrәqqinin әsası kimi elmin özünün qabaqlayıcı inkişafı
istehsalın elektronlaşdırılması, elektron hesablayıcı vә informasiya texnologiyalarının miqyaslı istifadәsi
istehsalın tam elektriklәşdirilmәsi, istehsalın elektronlaşdırılması
tәmәrküzlәşmә, kombinәlәşdirmә, ixtisaslaşdırma, kooperativlәşdirmә•

sәnaye müәssisәlәrinin istehsal әsas fondlarının aktiv hissәsindәn intensiv istifadәyә şәrait yaratmaqdan ibarәtdir
sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumu sәviyyәsinin yüksәldilmәsindәn
ictimai istehsalı yeni texnika vә texnologiya ilә tәmin etmәkdәn
ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsini vә onun da әsasında sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәkdәn•
sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumu vә materialtutumu sәviyyәsinin azaldılmasına nail olmaq, işçilәrin әmәk
haqlarının artırılmasını stimullaşdılrmaqdan

birbiri ilә qarşılıqlı surәtdә әlaqәlidirlәr•
hamısı istehsalın sәmәrәliliyindәn irәli gәlir
birbirinә әks tәsir göstәrirlәr
biri digәrindәn irәli gәlirlәr
ardıcıl olaraq әldә edilirlәr

elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında
vә elmitexniki inqilabi formada

•
müasir dövrdә iqtisadi inkişafı şәrtlәndirәn elm vә texnikada tәkmillәşdirmә vә әsaslı tәmir işlәrinin aparılması vә
dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında,
elmitexniki inqilabi formada vә dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında
vә dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
tәcrübә vә elmin birlәşmәsi nәticәsindә istehsalın qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında vә
dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
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Elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdәn yeni yarımsahәlәrin yaranmasına,
zamanın tәlәblәrinә cavab vermәyәn müәssisә vә ya sahәlәrin lәğvinә sәbәb olur:

Elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

İdarәetmәnin uçot funksiyası:

Ümumi idarәetmә funksiyası:

Ümumi rәhbәrlik funksiyası kimlәr tәrәfindәn yerinә yetirilir?

Sahә müәssisәlәrindә idarәetmә dedikdә әn başa düşülür?

idxal vә ixracat arasındakı nisbәti
texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinin vә cәmiyyәt üzvlәrinin sosial rifahının yüksәldilmәsindә
rol oynayan sahәlәrin

•
kәmiyyәt göstәricilәrinin keyfiyyәt göstәricilәrindәn üstün tutulması
dövlәtin beynәlxalq iqtisadi siyasәtini

әhalinin maddi rifah vә mәdәni sәviyyәsinin artması
fondtutumunun artması, әmәk mәhsuldarlığının artması
elmitexniki tәrәqqi•
sahәdә çalışan işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin artması
materialtutumunun artması, fondveriminin azalması

elektron hesablayıcı vә informasiya texnologiyalarının miqyaslı istifadәsi
istehsalın tam elektriklәşdirilmәsi
istehsalın elektronlaşdırılması
tәmәrküzlәşmә vә kombinәlәşdirmә•
texniki inqilab vә texniki tәrәqqinin әsası kimi elmin özünün qabaqlayıcı inkişafı

idarәetmә obyektinin real vәziyyәtini müşahidә, tәhlil, qiymәtlәndirmә, proqram vә plan üzrә müәyyәnlәşdirilmiş
vәziyyәtlә müqayisә әsasında mәqsәdә nail olmaq üçün yerinә yetirilәcәk işlәri aşkar edir
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir qaydası nizamlanır, idarәolunan işçilәr vә
idarәedәn rәhbәrlәr tәşkil edilir
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir dәrәcәsi artırılır, idarәolunan obyektlәr vә
idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir.
vasitәsilә әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında asılılıqlar vә onların qarşılıqlı әlaqә qaydası nizamlanır,
idarәolunan vә idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir
mәqsәdin yerinә yetirilmәsini sәciyyәlәndirmәklә, tәhlil vә yeni mәqsәdin işlәnib hazırlanması üçün әsaslanır•

mәqsәdin yerinә yetirilmәsini sәciyyәlәndirmәklә, tәhlil vә yeni mәqsәdin işlәnib hazırlanması üçün әsaslanır
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir dәrәcәsi artırılır, idarәolunan obyektlәr vә
idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir
ilk növbәdә idarәetmә sәviyyәsindәn asılı olaraq fәrqlәnir vә birbaşa idarәetmә sisteminin mәrhәlәliyi ilә yәni
onun şaquli quruluşu ilә әlaqәdardır

•
idarәetmә obyektinin real vәziyyәtini müşahidә, tәhlil, qiymәtlәndirmә, proqram vә plan üzrә müәyyәnlәşdirilmiş
vәziyyәtlә müqayisә әsasında mәqsәdә nail olmaq üçün yerinә yetirilәcәk işlәri aşkar edir
vasitәsilә әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında asılılıqlar vә onların qarşılıqlı әlaqә qaydası nizamlanır,
idarәolunan vә idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir

müәssisәnin tәhlükәsizlik xidmәti işçilәri, istehsal sexlәrinin rәislәri, sahibkarlar vә menecerlәr, istehsalat işçilәri,
xidmәtçilәri vә xidmәt bölmәlәrinin, habelә bir sıra funksional sahәlәrin menecerlәri tәrәfindәn yerinә yetirilir
sahibkarlar vә menecerlәr, istehsalat vә xidmәt bölmәlәrinin, habelә bir sıra funksional sahәlәrin menecerlәri
tәrәfindәn yerinә yetirilir

•
ixtisaslı fәhlәlәr, sahibkarlar vә menecerlәr, istehsalat vә xidmәt bölmәlәrinin, habelә bir sıra funksional sahәlәrin
menecerlәri tәrәfindәn yerinә yetirilir
sahibkarlar vә menecerlәr, istehsalat vә xidmәt bölmәlәrinin әsas vә kömәkçi fәhlәlәri, habelә bir sıra funksional
sahәlәrin menecerlәri tәrәfindәn yerinә yetirilir
sahibkarlar vә menecerlәr, istehsalat vә xidmәt bölmәlәrinin, habelә bir sıra funksional sahәlәrin sürücülәr vә
menecerlәri tәrәfindәn yerinә yetirilir
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Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә idarәetmәnin funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

Yüngül sәnayedә idarәetmәnin hansı metodlarından istifadә olunur?

Yüngül sәnaye müüәssisәlәrindә idarәetmә prosesinin mәrhәlәlәri hansı ardıcıllıqla müәyyәn
edilmişdir?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

Planlaşdırmanın metodlarından biri:

Yüngül sәnayenin istehsal proqramının göstәricilәr siseminә aiddir:

İdarәtmәnin üsulları hansılardır?

müәssisә qarşısında qiyulmuş mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail
olmağı nәzәrdә tutan vә müvafik vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemi
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarәetmә subyekti ilә istehsal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemi

•
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemi
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş daxili tәsir vasitәsi

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

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

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

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

iqtisadi tәhlil metodu
sosialpsixoloji metod
normativ metod•
iqtisadiriyazi tәhlil metodu
inzibat vә iqtisadi metod

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

İdarәetmәdә sistem dedikdә başa düşülür:

Yüngül sәnayedә idarәetmә:

İctimai istehsalın tәşkili formalarına aid deyil:

Tәmәrküzlәşmәnin formalarına bütövlükdә aid edilir:

Tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

İstehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin artırılmasına sәbәb olur:

operativ, iqtisadi, sosial, psixoloji
tәşkilati, iqtisadi, psixoloji, inzibati
inzibati, iqtisadi, sosialpsixoloji•
sosialpsixoloji, texnoloji, iqtisadi
mәrhәlәli, iqtisadi, inzibati, sosialpsixoloji

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

müәssisәnin sanaye istehsal heyәti, plan üzrә iş yerlәrinin sayı, әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrinin sayı
rәhbәr vә mühәndistexniki işçilәrin nisbәti, müәssisәnin idarәetmәnin tәşkilati quruluşu
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusu•
idarәetmә metodları vә funksiyalarının vә ona müvafik olaraq vәzifәlәrin mәcmusu
maliyyә resurslarının idarә edilmәsi vә idarәetmә mәqsәdlәrinin mәcmusu

istehlakçıların arzularını tәmin edәcәk mәhsullar istehsal etmәk vә xidmәtlәr göstәmәkdir
müәssisәnin öz mәqsәdinә çatması üçün insan vә digәr resurslara nәzarәt etmәk vә sәmәrәliliyin artması üçün
planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәtetmә kimi funksiyaları özündә birlәşdirir

•
müәssisәnin öz mәqsәdinә çatması üçün işçi qüvvәlәrin istismarı әsasında mәqsәdyönlü tәdbirlәrin hәyata
keçirilımәsi
hәr bir bölmәnin rәhbәrlәri tәrәfindәn ayrıayrılqda qәrarların qәbul edilmәsi vә icrası üçün müvafik tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsi ilә sәciyyәlәnir
buraxılan mәhsulu hәcmini artırılması, әmәk mәhsuldarlığını yüksәlmәsi, mәhsulun mayadәyәrinin aşağı
salınması, istehsalın rentabelliyinin tәmin olunması üzrә tәdbirlәr sistemidir

İxtisaslaşdırma
Kombinәlәşdirmә
Kooperasiyalaşdırma
İnhisarlaşma•
Tәmәrküzlәşdirmә

şaquli vә üfiqi tәmәrküzlәşdirmә
zavod tәmәrküzlәşdirmә
ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә texnoloji vә konstruktiv eynicinsli mәhsulların istehsalının tәmәrküzlәşdirlimәsi
texnoloji tәmәrküzlәşmә•
bir kombinatın müәssisәsi çәrçivәsindә eyni vә ya müxtәlif sahәlәrin qarşılıqlı әlaqәli müxtәlif istehsallarının
tәmәrküzlәşdirilmәsi

Sәnayedә çalışan işçilәrin ümumi sayında iri müәssisәlәrin payı
Müәssisәnin buraxılan mәhsulun illik hәcmi ilә müәyyәn olunan optimal ölçüsü
Bütün sәnayenin (sahәlәrin) buraxdığı ümumi mәhsulda iri müәssisәlәrin mәhsullarının payı
Bir müәssisәnin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri•
Bir müәssisәnin orta enerji gücü



3/15/2017

40/108

265

266

267

268

269

270

271

İxtisaslaşmanın formalarına daxildir:

İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

İxtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

Kooperativlәşdirmәnin formalarına aid deyildir:

Kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi xarakterizә edir:

Kombinәlәşmәnin formalarına aiddir:

Yüngül sәnayedә kombinәlәşmәnin iqtisadi sәmәrәlilik, sәviyyә vә dinamikasını öyrәnmәk üçün istifadә
olunan göstәricilәr sisteminә aid deyildir:

inhisarçılığın inkişafına, qiymәtlәrin qalxmasına
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin әlverişli әlaqәlәndirilmәsinә
müәssisәnin istehsal gücünün, mәhsulun fondtu tumununna vә material tutumunun artmasına.
әsas vә dövriyyә fondlarından, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadәyә•
istehsal hәcminin artmasına, qiymәtlәrin enmәsinә

funksional
әşya•
texniki
sex
mәrhәlәli

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

mәhsul buraxılışının hәcmi, әmәk mәhsuldarlığı.
vahid mәhsulun maya dәyәri
mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçılara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt•
mәhsul vahidinә sәrf edilәn nәqliyyat xәrclәri
mәhsulun istehsalı vә daşınmasına çәkilәn xәrclәr

dәzgah•
sahәdaxili
rayonlararası
hissә
aqreqat

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

•

istehsal tullantılarının digәr mәhsul növlәrinin istehsalında istifadәsi
xammalın hazır mәhsulun alınmasına qәdәr ardıcıl emalı•
istehsal tullantılrının kәnara satılması
tullantısız texnologiyadan istifadә
xammalın kompleks emalı

kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin istehsal hәcmi.
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Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmә formaları:

Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmә vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk üçün hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunur?

Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin artırılması sәbәb olur:

Toxuculq sәnayesindә müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrdәn biri olan
tәhkimolunma әmsalı necә hesablanır?

Sәnayedә kombinәlәşmәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin әn ümdә istiqamәtli göstәricisi:

Toxuculq sәnayedә müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsi hansı göstәricilәr vasitәsilә öyrәnilir vә tәhlil
edilir?

kombinatlarda istehsal olunan mәhsulun payı.
kombinatlarda birlәşdirilәn texnoliji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı.
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrdә işlәyәn fәhlәlәrin sayı.
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin dövriyyә klapitalının әsas kapitala nisbәti•

ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә texnoloji vә konstruktiv eynicinsli mәhsulların istehsalının tәmәrküzlәşdirlimәsi
texnoloji, sahә, zavod vә zavoddaxili
sahәdaxili, zavoddaxili
istehsaltexniki vә texnoloji, zavod
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji•

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

inhisarçılığın inkişafına sәbәb olur
әsas vә dövriyyә fondlarından, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadәyә sәbәb olur•
sahә müәssisәlәrinin irilәşmәsinә, әsas fondların passiv hissәsindәn intensiv istifadәyә vә müvafik olaraq
avadanlıqların tez sıradan çıxmasına sәbәb olur
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin әlverişli әlaqәlәndirilmәsinә sәbәb olur
mәhsul defisitliyi sәviyyәsinin azaldılmasına sәbәb olur

sex vә ya sahәdә il әrzindә istehsal olunmuş hazır mәhsulun hәcminin ikinövbәli iş rejimindә işә çıxmış sәnaye
istehsal heyәtinin vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi
sex vә ya sahәdә ay әrzindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış fәhlәlәrin
vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi.

•
sex vә ya sahәdә bir iş növbәsindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış
fәhlәlәrin vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi.
sex vә ya sahәdә il әrzindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış sәnaye
istehsal heyәtinin vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi.
sex vә ya sahәdә il әrzindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış sәnaye
istehsal heyәtinin vә ya әsas fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi.

әsas vә dövriyyә fondlarından istifadә sәviyyәsini yüksәltmәklә eyni hәcmdә әmәk vasitәlәrindәn daha çox
mәhsul istehsalını tәmin edilmәsindәdir.
xammaldan istifadә sәviyyәsini yüksәltmәklә eyni hәcmdә әmәk cismindәn daha çox mәhsul istehsalını tәmin
edilmәsindәdir.

•
әsas vә dövriyyә fondlarından istifadә sәviyyәsini yüksәltmәklә eyni hәcmdә әmәk cismindәn daha çox mәhsul
istehsalını tәmin edilmәsindәdir.
dövriyyә fondalarından istifadә sәviyyәsini yüksәltmәklә eyni hәcmdә әmәk vasitәlәrindәn daha çox mәhsul
istehsalını tәmin edilmәsindәdәir.
xammaldan istifadә sәviyyәsini yüksәltmәklә eyni hәcmdә әmәk vasitәlәrindәn daha çox mәhsul istehsalını tәmin
edilmәsindәdәir.
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İxtisaslaşmanın formalarından biri:

İstehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin artırılması sәbәb olur

Tәmәrküzlәşmәnin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk üçün istifadә edilәn göstәricilәr:

Tәmәrküzlәşmәnin formaları:

İctimai istehsalın tәşkili formalarına aid deyil:

Sahәvi ixtisaslaşmanı xarekterizә edәn göstәricilәrdәn biri:

ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı vә әmәliyyatların
tәhkimlolunma hәddi ilә.
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı vә әmәliyyatların
tәhkimolunma әmsalı ilә.

•
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәlәrin sayı vә әmәliyyatların tәhkimolunma
әmsalı ilә.
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin ümumi istehsal sahәsi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı vә
әmәliyyatların tәhkimolunma әmsalı ilә.
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı vә әmәliyyatların
tәhkimlәşmә dәrәcәsi ilә.

ixtisaslaşdırmanın funksional forması
ixtisaslaşdırmanın әşya forması•
ixtisaslaşdırmanın texniki forması
ixtisaslaşdırmanın sex forması
ixtisaslaşdırmanın mәrhәlәli forması

inhisarçılığın inkişafına
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin әlverişli әlaqәlәndirilmәsinә
әsas vә dövriyyә fondlarından, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadәyә sәbәb olur.•
sahә müәssisәlәrinin irilәşmәsinә, әsas fondların passiv hissәsindәn intensiv istifadәyә vә müvafik olaraq
avadanlıqların tez sıradan çıxmasına
mәhsul defisitliyi sәviyyәsinin azaldılmasına

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

aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji•
istehsaltexniki vә texnoloji, zavod
ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә texnoloji vә konstruktiv eynicinsli mәhsulların istehsalının tәmәrküzlәşdirlimәsi
texnoloji, sahә
sahәdaxili, zavoddaxili

ixtisaslaşma
tәmәrküzlәşmә
kombinәlәşmә
kooperasiyalaşma
mexaniklәşdirmә•

istifadә olunan xammalın növü vә sayı
istehsal olunan mәhsul vahidininә kapital qoyuluşunun azaldılması
optimallıq әmsalı
sahә ixtisaslaşma әmsalı•
sahә müәssisәslәrinin istehsal etdiklәri mәhsulların çeşidi
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İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edilmәsindә aşağıda verilәn hansı qrup göstәricilәrdәn istifadә
edilmir?

Sahәvi tәmәrküzlәşdirmәni xarakterizә edir:

Avtomobil, avadanlıq, televizor vә s. mәhsulların buraxılışı üçün hansı ixtisaslaşma forması
xarakterikdir?

Kombinәlәşmә hansı sahәlәrdә daha geniş inkişaf etdirilmişdir?

Yüngül sәnayedә üfiqi kombinәlәşdirmә:

Yüngül sәnayedә saquli kombinәlәşdirmә:

Kombinәlәşdirmә sәnayenin hansı sahәlәrndә mümükün deyildir?

fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstәricilәri, ayrıayrı sahәlәr üçün xüsusi göstәricilәr
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların maya dәyәri, topdan satış qiymәti, mәnffәt vә rentabellik
sәviyyәsi

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

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

hissә vә texnoloji vә әşya
texnoloji
hissә vә texnoloji
hissә
әşya•

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

xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini vә xammalın kompleks emalını
nәzәrdә tutur
xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullantıdan isә әlavә yarımfabrikat
vә ya әlavә hazır mәhsullar alınmasını nәzәrdә tutur
xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
xammalın kompleks emalı ilә әlaqәdardır•
xammalın kompleks emalı ilә әlaqәdardır vә xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya
hazır mәhsul, tullantıdan isә әlavә yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınır

xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini vә xammalın kompleks emalını
nәzәrdә tutur
xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullantıdan isә әlavә yarımfabrikat
vә ya әlavә hazır mәhsullar alınmasını nәzәrdә tutur
xammalın kompleks emalı ilә әlaqәdardır
xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur•
xammalın kompleks emalı ilә әlaqәdardır vә xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya
hazır mәhsul, tullantıdan isә әlavә yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınır

emaledici sәnyedә
maşınqayırma sәnayesindә
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Yüngül sәnayedә istehsallar arasında әlaqәlәrin xarakterindәn asılı olaraq kombinәlәşdirmә hansı üç tipә
bölünür?

Yüngül sәnayedә qarışıq kombinәlәşdirmә:

әmәyin ictimai bölgü formaları:

İri müәssisәlәrin xüsusi çәkisi necә müәyyәn edilir?

Müәssisәnin optimal ölçüsü:

Sahә müәssisәlәri üzrә istehsalın ixtisaslaşmasının hansı formaları var?

Müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsinin öyrәnilmәsi vә tәhıiıindә hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

yüngül sәnayedә
hasiledici sәnayedә•
metallurgiyada

differensial; inteqral; bölgü kimi tiplәrә bölünür
şaquli; üfiqi; dolayı tiplәrә bölünür
şaquli; üfiqi; tabeli tiplәrә bölünür
şaquli; üfiqi; qarışıq tiplәrә bölünür•
şaquli; üfiqi; birbaşa kimi tiplәrә bölünür

xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini vә xammalın kompleks emalını
nәzәrdә tutur
xammalın kompleks emalı ilә әlaqәdardır
xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullantıdan isә әlavә yarımfabrikat
vә ya әlavә hazır mәhsullar alınmasını nәzәrdә tutur

•
xammalın kompleks emalı ilә әlaqәdardır vә xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya
hazır mәhsul, tullantıdan isә әlavә yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınır

ümumi, xüsusi vә fәrdi•
xüsusi, fәrdi vә kollektiv
ümumi vә kütlәvi
fәrdi, sex vә istehsal
fәrdi, ümumi vә ardıcıl

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

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

sahәdaxili
rayonlararası, әşya, hissә
rayondaxili, hissә, texnoloji
әşya, hissә, texnoloji•
rayonlararası, әşya, hissә, texnoloji

әmәliyyatların tәşkili әmsalı göstәricisindәn istifadә edilir
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Maşınqayırma kompleksi üçün ixtisaslaşma formalarından hansı daha çox xarakterikdir?

Kombinәlәşmә hansı sahәlәrdә daha geniş inkişaf etdirilmişdir?

Kombinәlәşmәnin formalarına aiddir:

Kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi xarakterizә edir:

Kooperativlәşdirmәnin formalarına aid deyildir:

İxtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

әmәliyyatların sayının azalması
әmәk mәhsuldarlığının artıması
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi•
sahә müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan yekcins mәmulatlar qrupunun miqdarı

hissә vә texnoloji vә әşya formaları.
texnoloji forması
hissә vә texnoloji formaları
әşya forması•
hissә forması

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

istehsal tullantılrının kәnara satılması
xammalın hazır mәhsulun alınmasına qәdәr ardıcıl emalı•
istehsal tullantılarının digәr mәhsul növlәrinin istehsalında istifadәsi
xammalın hazır mәhsulun alınması, emalı vә satışı
tullantısız texnologiyadan istifadә

baş müәssisә ilә kooperasiya edilmiş müәssisәlәrin sayı
ümumi mәhsulun hәcmindә kooperasiya yolu ilә kәnardan alınan yarımfabrikatların vә dәstlәşdirici mәmulatların
xüsusi çәkisi

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

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

mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçılara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, әsaslı
vәsait qoyuluşuna qәnaәt vә onların ödәmә müddәti vә s.

•
mәhsul vahidinә sәrf edilәn nәqliyyat xәrclәri vә kommunal xәrclәr
mәhsulun istehsalı vәdaşınmasına çәkilәn xәrclәr
mәhsul buraxılışının hәcmi
vahid mәhsulun istehsal vә satış xәrclәri

müәyyәn mәhsul növünün hazırlanması ilә mәşğul olan müәssisә vә sexlәrin sayı vә tәchiz olunma sәviyyәsi
ümumi mәhsul buraxılışında kiçik müәssisәlәrin mәhsullarının payı

•



3/15/2017

46/108

305

306

307

308

309

310

311

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

Hansı göstәrici әsas fondların dәyәrinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi müәyyәn
olunur?

İstehsal әsas fondlarının aktiv hissәsinә aiddir:

İstehsal olunmuş mәhsulun ümumi hәcminin müәssisәnin orta illik istehsal gücünә nisbәti kimi
hesablanır:

Sәnaye iqtisadiyyatında hansı әsas qiymәt növlәrindәn istifadә olunur:

әmәk vasitәlәri:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә iş maşınları vә avadanlıqları yarımqrupuna aiddir:

sahәnin vә müәssisәnin ümumi mәhsul buraxılışında әsas (profil) mәhsulun xüsusi çәkisi•
müәssisәdә tәtbiq olunan avadanlıqların sayı, istehsal gücü, әsaslı tәmir olunma müddәti
müәssisәnin madditexniki resurslarla tәmin olunma sәviyyәsi

sıradan çıxma
illik
artma
tәzәlәnmә•
növbәlilik

orta illik istehsal gücü
әsas fondların rentabelliyi
fondtutumu•
fondverimi
fondla silahlılığı

istehsal lәvazimatları, maşınlar, avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, bitmәmiş istehsal.
nәqliyyat vasitәlәri, alәtlәr, binalar, qurğular
maşınlar, avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, binalar, qurğular
binalar, qurğular
maşınlar, avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, alәtlәr, ötürücü qurğular•

istehsal gücündәn istifadә әmsalı•
orta illik istehsal gücü
fondların rentabelliyi
fondverimi
çıxış gücü

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

istehsalda xammal vә materiallardan istifadәyә qәnaәti tәmin edir.
istehsalın iqtisadi vә ictimaisiyasi sәviyyәsini müәyyәn edir.
istehsalın madditexniki tәminatı sәviyyәsini müәyyәn edir.
istehsalın texniki vә ictimai әmәk mәhsuldarlığının artırılmasına mane olur.
istehsalın texniki vә ictimai әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini müәyyәn edir.•

ötürücü qurğular, binalar, nәqliyyat vasitәlәri.
mexaniki, termik vә kimyәvi emal edәn maşınlar, avadanlıqlar vә apparatlar, ehtiyat hissәlәri.
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İstehsal әsas fondları:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә qalıq dәyәri arasındakı fәrq:

әsas fondların tәrkib hissәsi olan:

Avadanlıqlara, cihazlara vә alәtlәrә çәkilәn xәrclәrә aid edilir:

Yüngül sәnayedә istehsal әsas fondların aktiv hissәsi dedikdә:

Yüngül sәnayedә istehsal әsas fondlarının tәkrar istehsalı üçün tәyinatı olan amortizasiya ayırmaları
necә müәyyәn edilir?

әsas fondların aktiv hissәsi:

mexaniki, termik vә fiziki tәsirә mәruz qoyan fәhlәlәr.
mexaniki, termik vә kimyәvi emal edәn maşınlar, avadanlıqlar vә apparatlar.•
fiziki, mәnәvi vә kimyәvi emal edәn maşınl vә avadanlıqlar.

natural vә dәyәr ölçüsündә uçota alınır vә planlaşdırılır.•
fiziki, natural, kimyәvi vә dәyәr ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır.
fiziki, kimyәvi vә dәyәr ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır.
fiziki vә kimyәvi ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır.
fiziki, kimyәvi, hәcm vә dәyәr ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır

onun istehsal olunmuş mәhsul üzәrinә keçirmiş olduğu dәyәr kütlәsini müәyyәn edir.•
onun yenilәnmә sәviyyәsini müәyyәn edir.
onun lәğvolunma dәyәrini müәyyәn edir.
onun ilkin dәyәrini müәyyәn edir.
onun amortizasiya normasını müәyyәn edir.

qurğular, zavoddaxili nәqliyyat vasitәlәri mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
maşın vә avadanlıqlar mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.•
müxtәlif maşın vә mexanizmlәri xarici mühitin tәsirindәn qoruyan binalar mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
istehsal prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri şәrait yaradan binalar mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
passiv ünsürlәr mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.

avadanlıqların quraşdırmadan әvvәl yoxlanması vә aşkara çıxarılmış nöqsanların aradan qaldırılmasına çәkilәn
xәrclәr (әgәr bu xәrclәr kapital qoyuluşunun hesabına hәyata keçirilmirsә).
smetada nәzәrdә tutulmamış lakin müәssisә vә tikililәrin istifadәyә verilmәsi üçün zәruri olan cihazların,
avadanlıqların vә qurğuların alınması.
smetada nәzәrdә tutulmuş texnoloji, energetika, qaldırıcınәqliyyat vә digәr istehsal avadanlıqlarının vә
dәstlәşdirici hissәlәrin alınması.
smetada nәzәrdә tutulmuş texnoloji, energetika, qaldırıcınәqliyyat vә digәr istehsal avadanlıqlarının alınması.•
milli tәcrübәyә uyğun olaraq, smetaya daxil edilmәyәn avadanlıq, maşın, mexanizm vә yanacağın alınması.

maşın vә avadanlıqlar, müәssisәnin inzibati binalarından ibarәt istehsal әsas fondları başa düşülür
xammal vә materialların daşınmasını hәyata keçirәn nәqliyyat istehsal әsas fondları başa düşülür
istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan istehsal әsas fondları başa düşülür
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn istehsal әsas fondları başa düşülür•
xammal vә materilların saxlanılması üçün müәyyәn edilmiş binalar istehsal әsas fondları başa düşülür

әsas fondların istismarda, tәmirdә olmasından vә ya boş dayanmasından asılı olaraq onların dәyәrinә görә faizlә
hesablanır
müәssisәnin mәnfәәtindәn әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş faizlә hesablanır
әsas fondların istismarda, tәmirdә olmasından vә ya boş dayanmasından asılı olmayaraq onların pasport istismar
müddәtinә vә aparılan tәmirlәrә әsasәn hesablanır
әsas fondların bütün xidmәt müddәtindә onların balans dәyәrindәn faizlә birqәrarda müәyyәn edilir•
әsas fondların müәssisәyә daxil edildiyi gündәn onun balans dәyәrindәn faizlә hesablanır
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әsas fondların fiziki cәhәtdәn köhnәlmәsinin aradan qaldırılması yolları:

әsas fondların passiv hәssәsi:

Qeyriistehsal әsas fondları:

Sahә müәssisәlәrinin әsas fondlarının tәrkibinә daxil deyil:

Yüngül sәnaye istehsal әsas fondlarının quruluşu:

Sahә müәssisәlәrindә avadanlıqların tәmiri nә vaxt hәyata keçirir?

әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri:

maşın vә avadanlıqlar, müәssisәnin inzibati binalarından ibarәtdir.
xammal vә materialların daşınmasını hәyata keçirәn nәqliyyat
istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn•
xammal vә materilların saxlanılması üçün müәyyәn edilmiş binalar

istismar müddәti başa çatana qәdәr balansda saxlanılması
yeni avadanlıqların alınması vә köhnәlәrin lәğv edilmәsi
yeni avadanlıqların alınması
cari tәmir, orta tәmir vә әsaslı tәmir edilmәsi•
modernlәşdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi

müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәtdir.
qeyrimaddi aktivlәrpatentlәr, әmtәә nişanları, lisenziyalar vә s.
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini,
istehsalın hәcmini artıran ünsürlәr
aktiv әsas fondların normal işlәmәsi üçün şәrait yaradan ünsürlәr•
müqavilә әsasında müәssisәyә gәtirilmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş әsas fondlar

müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәtdir
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn ünsürlәr
istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan binalar
sahә müәssisәlәrinin balansında olan mәnzil fondları, mәdәnimәişәt xidmәtinin binaları, qurğuları•
bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn, yaxud onun hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrәn әmәk vasitәlәri

iş maşınları vә avadanlıqları, nәqliyyat vasitәlәri
qurğular, ütürücü qurğular, hesablama texnikası
istehsal tәyinatlı binalar
güc maşınları vә avadanlıqları
müәssisәnin anbarında olan xammal vә materiallar•

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

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

növbәlilik әmsalı vә fondverimi•
fondtutumu vә tәzәlәnmә әmsalı
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Qeyd edilәn amillәrdәn hansı müәssisәnin әsas fondlarının strukturuna tәsir göstәrmir?

Müәssisәdә istehsal әsas fondlarının qiymәtlәndirilmәsinin natural göstәricilәrindәn:

Müәssisәdә istehsal әsas fondlarının qiymәtlәndirilmәsinin dәyәr göstәricilәrindәn:

әsas istehsal fondlarından ekstensiv istifadәni xarakterizә edәn göstәrici:

Yüngül sәnayedә fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

Fondveriminin artırılması amillәrinә aid deyil:

Tikiş sәnayesindә qeyriistehsal әsas fondları dedikdә:

iqtisadi vә sosial
fondverimi vә köhnәlmә müddәti
әsas fondların dәyәrinin artım tempi vә köhnәlmә müddәtindәn ibarәtdir

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

amortizasiya ayırmalarını, istehsal gücünü
fondverimi, fondtutumundan istifadәni müәyyәn etmәk üçün istifadәm olunur
avadanlıqların köhnәlmә dәrәcәsini vә tәzәlәnmә әmsalını
әsas fondların texniki tәrkibini vә istehsal gücünü•
istehsal gücünü, әmәk mәhsuldarlığını

avadanlıqlara tәlәbatı, istehsal gücünü
amortizasiyanı hesablamaq vә fondverimini•
avadanlıqlara istismara yararlılq sәviyyәsini vә әsas fondların texniki tәrkibini müәyyәn etmәk üçün istifadә
olunur
istehsal gücünü, avadanlıqlara tәlәbatı
işçilәrin әmәk haqlarını, xammal vә materiallara tәlәbatı

fondverimi, fondtutumu
müәssisәnin mәnfәәti
istehsalın rentabelliyi
әmәyin fondla silahlılığı
avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalı•

fondveriminin fondtutumuna nisbәti kimi
il әrzindә istismara daxil edilmiş istehsal әsas fondlarının dәyәrinin istisamardan çıxarılan istehsal әsas fondlarının
dәyәrinә nisbәti kimi
vahid avadanlığın istehsal gücünün il әrzindә istehsal olunmuş ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin il әrzindә istehsal olunmuş ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi
il әrzindә istehsal olunmuş ümumi mәhsulun dәyәrinin istehsal әsas fondlarının orta illik әyәrinә nisbәti kimi•

avadanlıqlardan intensiv istifadә
yeni tәtbiq edilmiş güclәrin mәnimsәnilmәsinin sürәtlәndirilmәsi
müәssisәdә fondsilahlılığının sәviyyәsinin artırılması•
vaxt vә istehsal gücündәn istifadәnin yaxşılaşdırılmsı
avadanlığın işinin növbәlilik әmsalının artırılmsı

bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn, yaxud onun hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrәn әmәk vasitәlәri vә s.
bu kmi ünsürlәrin mәcmusu başa düşülür
sahә müәssisәlәrinin balansında olan mәnzil fondları, mәdәnimәişәt xidmәtinin binaları, qurğuları kmi ünsürlәr
başa düşülür

•
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Yüngül sәnayedә istifadә olunan istehsal әsas fondların passiv hәssәsi dedikdә:

Xalçaçılıqda әsas fondların aktiv hissәsi:

әyricilik istehsalında istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri dedikdә:

Toxuculuq sәnayesindә istehsal әsas fondların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi:

Toxuculuq vә tikiş sәnayesindә müәssisәnin istehsal әsas fondlarının tәrkibini formalaşdıran elementlәr:

Toxuculuq vә tikiş sәnaye müәssisәlәrindә fondverimi:

istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan binalar vә s. bu kmi ünsürlәrin mәcmusu başa düşülür
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn ünsürlәrin mәcmusu başa düşülür
müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәt ünsürlәrin mәcmusu başa düşülür

müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәt dövriyyә vәsaitlәri başa düşülür
aktiv әsas fondların normal işlәmәsi üçün şәrait yaradan ünsürlәr başa düşülür•
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini,
istehsalın hәcmini artıran ünsürlәr başa düşülür
qeyrimaddi aktivlәrpatentlәr, әmtәә nişanları, lisenziyalar vә s. bu kimi başa düşülür
müqavilә әsasında müәssisәyә gәtirilmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş әsas fondlar başa düşülür

istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan fondlardır
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edir•
xammal vә materialların daşınmasını hәyata keçirәn nәqliyyatdan ibarәtdir
xammal vә materilların saxlanılması üçün müәyyәn edilmiş binalardan ibarәtdir
maşın vә avadanlıqlar, müәssisәnin inzibati binalarından ibarәtdir

әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vә onların dәyәtinin tәshihi nәticәsindә alınan dәyәri başa düşülür
onların istehsalı, alınması vә daşınması vә quraşdırılması ilә әlaqәdar ümumi xәrclәrin mәcmusu başa düşülür•
yeni istehsal şәraitindә әsas fondların tәkrar istehsal dәyәrin başa düşülür
müәyyәn istismar müddәtindәn sonra amortizasiya olunmayan dәyәri başa düşülür
әsas fondların әsaslı tәmirdәn sonrakı dәyәri başa düşülür

ilkin dәyәr, lәğv olunma dәyәr vә icarә dәyәri üzrә aparılır
ilkin dәyәr, bәrpa dәyәri vә qalıq dәyәri üzrә aparılır•
ilkin dәyәr, qalıq dәyәr vә topdansatış qiymәti üzrә aparılır
balans dәyәr, bәrpa dәyәri ilkin dәyәr vә istehsal olunmuş mәhsulların üzәrinә keçirilәn dәyәri üzrә aparılır
hazırlanmış mәhsulun üzәrinә keçirilmәmiş dәyәr, qalıq dәyәr vә avadanlıqların yenilәnmә әmsalı üzrә aparılır

binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, alәtlәr, tәsәrrüfat inventarları,
anbarda hazır mәhsul, çoxillik bitkilәr vә onların fәrdi çәpәrlәri vә s.
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, xammal vә material ehtiyatı,
tәsәrrüfat inventarları vә s.
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş әmtәlәr, nәqliyyat vasitәlәri vә s.
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar güc maşınları vә avadanlıqları, laboratoriya
avadanlıqları, nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә avadanlıqları, bitmәmiş istehsal, alәtlәr, nәqliyyat vasitәlәri
vә s.
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar, alәtlәr, nәqliyyat vasitәlәri, tәsәrrüfat inventarları vә s.•

istehsal әsas fondlarının vә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәrinin ümumi fәaliyyәtdәn әldә edilmiş balans
mәnfәәtә nisbәti kimi hesablanır
hәcm göstәricilәrindәn birininistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrininә әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsula
nisbәti kimi müәyyәn edilir
hәcm göstәricilәrindәn birininәmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә
nisbәti kimi müәyyәn edilir

•
istehsal әsas fondlarının amortizasiya olunmuş dәyәrinin ümumi fәaliyyәtdәn әldә edilmiş balans mәnfәәtә nisbәti
kimi müәyyәn edilir
ümumi fәaliyyәtdәn әldә edilmiş balans mәnfәәtinin istehsal әsas fondlarının vә normalaşdırılmış dövriyyә
vәsaitlәrinin cәminә nisbәti kimi hesablanır
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Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә amortizasiya normasi necә hesablanır?

Tikiş sәnaye müәssisәlәrindә konveyerdә normativ iş yerlәrinin sayı:

Faktiki mәhsul buraxılışı hәcminin istehsalın maksimal hәcmi ilә müqayisәsi:

Avadanlıqlara, cihazlara vә alәtlәrә çәkilәn xәrclәrә aid edilir:

Sәnayeistehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәri:

Sәnayeistehsal tәyinatlı әsas fondların orta illik dәyәri:

әsas fondların orta illik dәyәri ilә әsas fondların lәğv olunma dәyәri arasındakı fәrqin әsas fondun faydalı istifadә
müddәti ilә әsas fondların ilkin dәyәrinin hasilinә nisbәti kimi.
әsas fondların ilkin dәyәri ilә әsas fondların lәğv olunma dәyәri arasındakı fәrqin әsas fondun faydalı istifadә
müddәti ilә әsas fondların ilkin dәyәrinin hasilinә nisbәti kimi.

•
әsas fondların ilkin dәyәri ilә әsas fondların lәğv olunma dәyәri arasındakı fәrqin әsas fondun faydalı istifadә
müddәti ilә әsas fondların bәrpa dәyәrinin hasilinә nisbәti kimi.
әsas fondların ilkin dәyәri ilә әsas fondların lәğv olunma dәyәri arasındakı fәrqin әsas fondun faydalı istifadә
müddәti ilә әsas fondların qalıq dәyәrinin hasilinә nisbәti kimi.
әsas fondların ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәri arasındakı fәrqin әsas fondun faydalı istifadә müddәti ilә
әsas fondların ilkin dәyәrinin hasilinә nisbәti kimi.

tikiş sexindә bir avadanlıq tәrәfindәn mәşğul edilmiş sahәnin (m2) tikiş sexindә bir istehsal fәhlәlәri üçün nәzәrәd
tutulan standart sahә normasına nisbәti kimi hesablanır.
tikiş sexindә konveyer tәrәfindәn mәşğul edilmiş sahәnin (m2) tikiş sexindә bir istehsal avadanlıqları üçün
nәzәrәd tutulan standart sahә normasına nisbәti kimi hesablanır.
tikiş sexindә konveyer tәrәfindәn mәşğul edilmiş sahә (m2) vә tikiş sexindә bir istehsal fәhlәlәri üçün nәzәrәd
tutulan standart sahә normasının hasili kimi hesablanır.
tikiş sexindә hazır mәhsul üçün mәşğul edilmiş sahәnin (m2) tikiş sexindә bir istehsal fәhlәlәri üçün nәzәrәd
tutulan standart sahә normasına nisbәti kimi hesablanır.
tikiş sexindә konveyer tәrәfindәn mәşğul edilmiş sahәnin (m2) tikiş sexindә bir istehsal fәhlәlәri üçün nәzәrәd
tutulan standart sahә normasına nisbәti kimi hesablanır.

•

birbaşa istehsal meydançalarından vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
birbaşa istehsal fondlarından vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
birbaşa istehsal vasitәlәrindәn vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
birbaşa istehsal güclәrindәn vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.•
birbaşa dövriyyә vәsaitlәrindәn vә dolayısı ilә dövriyyә fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.

milli tәcrübәyә uyğun olaraq, smetaya daxil edilmәyәn avadanlıq, maşın, mexanizm vә yanacağın alınması.
smetada nәzәrdә tutulmuş vә müәssisә vә tikililәrin istifadәyә verilmәsi üçün zәruri olan cihazların, avadanlıqların
vә qurğuların alınması.

•
avadanlıqların quraşdırmadan әvvәl yoxlanması vә aşkara çıxarılmış nöqsanların aradan qaldırılmasına çәkilәn
xәrclәr (әgәr bu xәrclәr kapital qoyuluşunun hesabına hәyata keçirilmirsә).
smetada nәzәrdә tutulmuş texnoloji, energetika, qaldırıcınәqliyyat vә digәr istehsal avadanlıqlarının vә
dәstlәşdirici hissәlәrin alınması.
smetada nәzәrdә tutulmamış lakin müәssisә vә tikililәrin istifadәyә verilmәsi üçün zәruri olan cihazların,
avadanlıqların vә qurğuların alınması.

müәssisә üzrә bütövlükdә vә onun istehsal sahәlәri üzrә әsas fondların dәyәr ifadәsindәki hәcmi vә indekslәri tam
dәyәrinә görә (aşınma çıxmadan) hesablanır
müәssisә üzrә bütövlükdә vә onun yarımsahәlәri üzrә әsas fondların dәyәr ifadәsindәki hәcmi vә indekslәri tam
dәyәrinә görә (aşınma çıxmadan) hesablanır.
sәnaye üzrә bütövlükdә vә onun sahәlәri üzrә әsas fondların dәyәr ifadәsindәki hәcmi vә indekslәri tam dәyәrinә
görә hesablanır.

•
sәnaye üzrә bütövlükdә isә sahәlәr üzrә sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.
sahә üzrә müәssisәlәrin sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.

düzgün cavablar a, b, c.
müәssisәdә cari ilin hәr ayın әvvәlinә mövcud olan mәlumatlar әsasında xronoloji orta kәmiyyәt kimi hesablanır.
sahә üzrә müәssisәlәrin sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.
sәnaye üzrә bütövlükdә isә sahәlәr üzrә sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.

•
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Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә qalıq dәyәri arasındakı fәrq:

Tikiş sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondlarının uçotu:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların strukturunun mütәrәqqiliyi:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların strukturunu tәşkil edir:

Toxuculuq vә tikiş sәnayesindә müәssisәnin istehsal әsas fondlarından istifadә göstәricilәrinә aiddir:

Toxuculuq vә tikiş sәnayesindә әsas fondların ilkin dәyәri:

Toxuculuq vә tikiş sәnayesindә әsas fondların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi:

Yüngül sәnayenin qeyriistehsal әsas fondları:

düzgün cavab yoxdur.•

onun lәğvolunma dәyәrini müәyyәn edir.
onun ilkin dәyәrini müәyyәn edir.
onun köhnәlmә mәblәğini müәyyәn edir.•
onun amortizasiya normasını müәyyәn edir.
onun yenilәnmә sәviyyәsini müәyyәn edir.

onaların balans dәyәri ilә aparılır.•
onların qalıq dәyәri ilә aparılır.
onların lәğvolunma dәyәri ilә aparılır.
onların funksional dәyәri ilә aparılır.
onların bәrpa dәyәri ilә aparılır.

onun strukturunda maşın vә avadanlıqların payının artmasında tәzahür edir.•
onun strukturunda alәt vә tәrtibaların, bina vә ötürücü qurğuların payının artmasında tәzahür edir.
onun strukturunda nәqliyyat vasitәlәri, maşın vә avadanlıqların payının artmasında tәzahür edir.
onun strukturunda istehsal sahәlәrinin, maşın vә avadanlıqların payının artmasında tәzahür edir.
onun strukturunda alәt vә tәrtibaların, bina vә qurğuların payının artmasında tәzahür edir.

istehsal әsas fondlarının ayrıayrı ünsürlәrinin ümumi dәyәrindәki aktiv fondların nisbәti.
istehsal әsas fondlarının ayrıayrı ünsürlәrinin ümumi dәyәrindәki nisbәt.•
dövriyyә fondlarının әsas fondalra nisbәti.
әsas fondalrın dövriyyә fondlarına nisbәti
istehsal fondlarının istehsal prosesindә iştirakından asılı olaraq aktiv vә passiv hissәyә bölünmәsi.

aparıcı avadanlığın istehsal gücü
aparıcı istehsal sahәsinin istehsal gücü
әmәyin fondla silahlılığı, mәnfәәt
fondverimi, fondtutumu•
rentabellik, mәnfәәt

әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vә onların dәyәtinin tәshihi nәticәsindә alınan dәyәrdәn ibarәtdir
әsas fondların әsaslı tәmirdәn sonrakı dәyәrindәn ibarәtdir
yeni istehsal şәraitindә әsas fondların tәkrar istehsal dәyәrindәn ibarәtdir
әsas fondların istehsalı, alınması vә daşınması vә quraşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin mәcmusudan ibarәtdir•
müәyyәn istismar müddәtindәn sonra amortizasiya olunmayan dәyәrdәn ibarәtdir

hazırlanmış mәhsulun üzәrinә keçirilmәmiş dәyәr, qalıq dәyәr vә avadanlıqların yenilәnmә әmsalı üzrә aparılır.
ilkin dәyәr, qalıq dәyәr vә topdansatış qiymәtlә aparılır.
ilkin dәyәr, lәğv olunma dәyәr vә icarә dәyәri üzrә aparılır.
ilkin dәyәr, bәrpa dәyәri vә qalıq dәyәri üzrә aparılır.•
balans dәyәr, bәrpa dәyәri ilkin dәyәr vә istehsal olunmuş mәhsulların üzәrinә keçirilәn dәyәri nәzәrә alınmaqla
aparılır.
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Yüngül sәnayenin istehsal әsas fondlarının passiv hәssәsi:

Yüngül sәnayedә әsas fondların istismar müddәtinin artırılması vә normal istismarı üçün hәyata
keçirilәn tәmir işlәri özünün texniki müәrkkәbliyinә görә hansı növlәr üzrә tәsniflәşdirilir?

Toxuculuqda әsas fondların artma әmsalı:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә avadanlığın faktiki növbәlilik әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәnin texnoloji avadanlıqlarından istifadә dәrәcәsini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr?

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumu göstәricisinin müәyyәn edimәsindә hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur?

istehsal prosesindә iştirak edәn, yaxud onun hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrәn әmәk vasitәlәrindәn ibarәt
olaraq formalalaşmışdır
müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәtdir
istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan binalar ibarәt olaraq formalalaşmışdır
sahә müәssisәlәrinin balansında olan mәnzil fondları, mәdәnimәişәt xidmәtinin binaları, qurğularından ibarәt
olaraq formalalaşmışdır

•
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn ünsürlәrdәn ibarәt olaraq formalalaşmışdır

müqavilә әsasında müәssisәyә gәtirilmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş әsas fondlardan ibarәtdir
müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәtdir
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini,
istehsalın hәcmini artıran ünsürlәrdәn ibarәtdir
aktiv әsas fondların normal işlәmәsi üçün şәrait yaradan ünsürlәrdәn ibarәtdir•
qeyrimaddi aktivlәrpatentlәr, әmtәә nişanları, lisenziyalar vә s. ünsürlәrdәn ibarәtdir

cari tәmir, orta tәmir,vә әsaslı tәmir vә modernlәşdirmә
texniki qulluq, tәmirlәrarası xidmәt, profilaktik baxış, nizamlamasazlama, modernlәşdirmә, orta tәmir, әsaslı tәmir
profilaktik baxış, nizamlamasazlama, modernlәşdirmә, orta tәmir, әsaslı tәmir
texniki qulluq, tәmirlәrarası xidmәt, müayinәlәr, cari tәmir, orta tәmir, әsaslı tәmir•
tәmirlәrarası xidmәt, profilaktik baxış, nizamlamasazlama, modernlәşdirmә, orta tәmir, әsaslı tәmir

onların istehsalı, alınması vә daşınması vә quraşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin mәcmusudan
әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vә onların dәyәtinin tәshihi nәticәsindә alınan dәyәrdәn
yeni istehsal şәraitindә әsas fondların tәkrar istehsal dәyәrindәn
baxıln dövrdә әsas fondların artımını әks etdirir vә yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә
olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır

•
әsas fondların әsaslı tәmirdәn sonrakı dәyәrindәn vә müәyyәn istismar müddәtindәn sonra amortizasiya
olunmayan dәyәrdәn ibarәtdir

konkret müәssisәdә gün әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfindәn işlәnmiş dәzgahmәhsulların sayının
qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi.
konkret müәssisәdә gün әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfindәn işlәnmiş mәhsulların miqdarının
qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi.
gün әrzindә müәssisәnin, sexin işçilәri tәrәfindәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmuş avadanlıqların
sayına nisbәti kimi.
konkret müәssisәdә gün әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfindәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının
qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi.

•
gün әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfindәn buraxılmış mәhsulların miqdarının qurulmuş
avadanlıqların sayına nisbәti kimi

istehsal gücü, il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri vә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri
göstәricilәridir.
il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun kәmiyyәti vә istehsal әsas fondlarının orta illik sayı göstәricilәridir.
avadanlığın әsas növlәrindәn istifadәnin natural göstәricilәridir.•
il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri vә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri göstәricilәridir.
materialtutumu, fondla silahlılığı vә il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri göstәricilәridir.

•
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Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә fondverimi göstәricisinin müәyyәn edimәsindә hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur?

әsas fondların artma әmsalının yüksәlmәsi tәzәlәnmә әmsalının:

Müәssisәnin orta illik istehsal gücü:

Yüngül sәnaye müәssisәnin istehsal gücü:

İstehsal güclәrindәn istifadә olunma sәviyyәsi:

il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri vә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri göstәricilәrindәn•
materialtutumu, fondla silahlılığı vә il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri göstәricilәrindәn.
il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun kәmiyyәti vә istehsal әsas fondlarının orta illik sayı göstәricilәrindәn .
әsas fondların artma әmsalından, әsas fondların orta illik dәyәrindәn, yenilәnmә әmsalında.
istehsal gücü, il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri vә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri
göstәricilәrindәn

il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun kәmiyyәti vә istehsal әsas fondlarının orta illik sayı göstәricilәrindәn.
materialtutumu, fondla silahlılığı vә il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri göstәricilәrindәn.
il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri vә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri göstәricilәrindәn.•
әsas fondların artma әmsalından, әsas fondların orta illik dәyәrindәn, yenilәnmә әmsalında.
istehsal gücü, il әrzindә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri vә istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri
göstәricilәrindәn

yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәtini xarakterizә
edir.
artımı şәrtlәndirәn ünsürlәrin tәsirinin zәiflәmәsinә sәbәb olur.
tәdricәn azalmasına sәbәb olur.
kәskin azalmasına sәbәb olur.
artmasına sәbәb olur.•

ilin әvvәlinә mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәyә verilmiş (istismar olunduğu ayların sayına vurub 12yә
bölmәklә) güclәrin cәmindәn il әrzindә tәmirә dayanmış güclәri çıxmaq qaydasında hesablanır.
ilin әvvәlinә mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәyә verilmiş güclәrin cәmindәn il әrzindә sıradan çıxmış, yәni lәğv
olmuş güclәri çıxmaq qaydasında hesablanır.

•
ilin sonuna mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәyә verilmiş güclәrin cәmindәn il әrzindә istismardan çıxarılaraq
tәmrә saxlanılmış, güclәri çıxmaq qaydasında hesablanır.
ilin әvvәlinә mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәdәn çıxarılmış (istismar olunduğu ayların sayına vurub 12yә
bölmәklә) güclәrin cәmindәn il әrzindә istismara daxil edilmiş güclәri çıxmaq qaydasında hesablanır.
ilin әvvәlinә mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәyә verilmiş (istismar olunduğu ayların sayına vurub 12yә
bölmәklә) güclәrin cәminә il әrzindә sıradan çıxmış, yәni lәğv olmuş güclәri әlavә etmәlә hesablanır.

müәssisәnin ixtisaslaşmasına vә iş rejiminә uyğun olaraq, ona tәhkim olunmuş әmәk vasitәlәrindәn daha dolğun
istifadә etmәklә il (gün, növbә) әrzindә maksimum işlәmә imkanıdır
sәnaye üzrә bütövlükdә isә sahәlәr üzrә sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.
hesabat dövründә mövcud olmuş orta illik gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına, xammal hasili vә emalına görә
müәyyәn edilir.
müәssisәnin iş rejiminә uyğun olaraq, ona tәhkim olunmuş әmәk vasitәlәrindәn daha dolğun istifadә etmәklә il
әrzindә mәhsul buraxılışı imkanıdır.
müәssisәnin ixtisaslaşmasına vә iş rejiminә uyğun olaraq, ona tәhkim olunmuş әmәk vasitәlәrindәn daha dolğun
istifadә etmәklә il әrzindә maksimum mәhsul buraxılışı imkanıdır

•

balans metodu ilә hesablanır. İlin әvvәlinә mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәyә verilmiş güclәrin cәmindәn il
әrzindә sıradan çıxmış güclәri çıxmaq qaydasında hesablanır.
hesabat dövründә mövcud olmuş orta illik gücü vә әlavә alınmış lakin istismara buraxılmamış maşın vә
avadanlıqlar nәzә alınmamaqla istehsa gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına, xammal hasili vә emalına görә
müәyyәn edilir.
hesabat dövründә mövcud olmuş orta illik gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına, xammal hasili vә emalına görә
müәyyәn edilir.

•
hesabat dövrünün әvvәlıinә mövcud olmuş vә әlavә edilmiş istehsal gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına,
xammal hasili vә emalına görә müәyyәn edilir.
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Müәssisәnin orta illik istehsal gücü:

İstehsal aparatının yenilәşmәsini xarakterizә edәn әsas fondların yenilәnmә әmsalı:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların artma әmsalı:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların tәkrar istehsal xarakteristikasi onların:

Sürәtli amortizasiya nәdir:

İstehsal gücünün hesablanmasında nәzәrә alınan müәyyәnedici vә hәlledici amillәr:

İstehsal gücü hansı müәyyәnedici vә hәlledici amillәrdәn asılıdır?

sәnaye üzrә bütövlükdә vә onun sahәlәri üzrә әsas fondların dәyәr ifadәsindәki hәcmi vә indekslәri tam dәyәrinә
görә hesablanır

bütün cavablar düzdür.
riyazi metodla hesablanır.
hәndәsi metodla hesablanır.
normativ metodu ilә hesablanır.
balans metodu ilә hesablanır.•

onun istehsal olunmuş mәhsul üzәrinә keçirmiş olduğu dәyәr kütlәsini müәyyәn edir.
yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi müәyyәn
olunur.
baxılan dövrdә әsas fondların azalmasını әks etdirir.
onun amortizasiya normasını müәyyәn edir.
yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәtini әks etdirir.•

onun istehsal olunmuş mәhsul üzәrinә keçirmiş olduğu dәyәr kütlәsini müәyyәn edir.
baxılan dövrdә әsas fondların artımını әks etdirir.
onun amortizasiya normasını müәyyәn edir.
yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi müәyyәn
olunur.
düzgün varianta,b.•

artması, tәzәlәnmәsi vә sıradan çıxması göstәricilәri vasitәsilә tәhlil olunur.•
istismara yararsızlıq әmsalı vasitәsilә tәhlil olunur.
sosial köhnәlmә göstәricisi vasitәsilә tәhlil olunur.
mәnәvi köhnәlmә göstәricisi vasitәsilә tәhlil olunur
fondverimi vә fondtutumu göstәricilәri vasitәsilә tәhlil olunur

avadanlıqardan intensiv istifadә ilә amortizasiyanın sürәtlәndirilmәsi
ümumi amortizasiya mәblәğinin amortizasiya müddәtinә bölünәrәk müvafik qaydada ödәnilmәsi
ilk amortizasiya dövründә әsas fondların daha böyük hissәsinin amortizasiya ayırmalarına cәlb edilmәsi ilә,
amortizasiya müddәtinin qısaldılması

•
amortizasiya fondunda toplanan pul vәsaitinin digәr mәqsәdlәr üçün dә istifadә olunması
istehsalın hәcmindәn asılı olaraq amortizasiya normasının müәyyәn edilmәsi

avadanlığın vaxt fondu vә avadanlığın ekstensiv yüklәnmә әmsalı
il әrzindә, istismara daxil edilәn vә istehsaldan çıxarılanlar nәzәrә alınmaqla, qurulmuş avadanlıqların sayı,
avadanlığın vaxt fondu, il әrzindәki dәyişikliklәr nәzәrә alınmaqla, istehsal meydançalarının sahәsi vә s.

•
avadanlığın qabaqcıl, texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış mәhsuldarlıq norması vә mәhsulun әmәktutumluğu,
avadanlığın tәmirә ehtiyacı
il әrzindәki dәyişikliklәr nәzәrә alınmaqla, istehsal meydançalarının sahәsi vә müәssisә üzrә fondverimi
il әrzindә, istismara daxil edilәn vә istehsaldan çıxarılanlar nәzәrә alınmaqla, qurulmuş avadanlıqların sayı vә il
әrzindә itehsal çıxarılan fondların dәyәri

istehsalın ictimai tәşkili formaları vә sahә müәssisәlәrindә fondverimi sәviyyәsindәn
tәmәrküzlәşmә, kombinәlәşmә vә planlaşdırmadan
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İstehsaı әsas fondlarının fiziki köhnәlmәsi:

әsas fondların lәğvolunma dәyәri:

Amortizasiya ayırmalarının mәblәği:

әsas fondların amortizasiyası dedikdә:

Fondverimi göstәricisinә aiddir:

Avadanlıqdan intensiv istifadә әmsalı:

ixtisaslşama, koperativlәşmә vә әsas fondların ilkin dәyәrindәn
istehsal avadanlıqlarının sayı vә texniki mükәmmәllik sәviyyәsi, tәtbiq edilәn texnoloji istehsal üsulunun
mütәrәqqilik dәrәcәsi

•
avadanlığın vaxt fondu vә әmәk mәhsuldarlığından

istehsal әsas fondlarının hәm istifadә zamanı vә habelә boşdayanmalar vaxtı özünün texnikiistismar xassәlәrini
itirmәsidir

•
daha mәhsuldar әsas fondların yaranmasıdır ki, nәticәdә mәhsuldarlığı aşağı olan әsas fondların istismarı iqtisadi
cәhәtdәn sәmәrә vermir
obyektin faktiki texniki vәziyyәtinin yoxlanması, xidmәt müddәtinin analiz edilmәsi vә dәyәrlәrin müqayisә
edilmәsi
әsas fondların istehsalının ucuzlaşdırılmasıdır ki, bu proses nәticәsindә analoji, lakin daha ucuz әsas fondlar
yaranır
әsas fondların istehsalının dәyәrinin yüksәldilmәsidir ki, bu proses nәticәsindә yeni, daha bahalı әsas fondlar
yaranır

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

realizә olunmuş mәhsulun hәr manatına düşәn әsas fondların miqdarından asılıdır
avadanlığa xidmәt edәn fәflәnin ixtisas dәrәcәsindәn
avadanlığın markasından, istisamar şәraitindәn
әsas fondların dәyәrindәn, onların istismar vaxtından, tәkmillәşdirilmәsi xәrclәrindәn•
avadanlıqlardan istifadә әmsalı vә әsas fondların rentabelliyindәn

әsas fondların köhnәlmәsi vә bәrpası
әsas fondların yenilәri ilә әvәz edilmәsi
köhnәlmiş әsas fondların bәrpası üçün maliyyәnin ayrılması prosesi
köhnәlmә dәrәcәsindәn asılı olaraq, әsas fondların dәyәrinin hissәhissә istehsal olunan mәhsulun üzәrinә
keçirilmәsi prosesi başa düşülür

•
әsas fondların saxlanılması xәrclәri

istehsalın hәcmi vә istehsal gücü
realizә olunmuş mәhsulun hәr manatına düşәn әsas fondların miqdarı
әmәyin texniki tәchizat sәviyyәsi
әsas fondların bir manatına düşәn mәhsul buraxılışı•
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı

istehsalda istifadә olunan avadanmlıqların istehsal gücünü vә onlardan istifadә sәviyyәsini xarakterizә edir
gün әrzindә müәssisәnin avadanlıqları tәrәfindәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmuş avadanlıqların
sayına nisbәti kimi müәyyәn edilir
avadanlığın istisamara yararlılıq dәrәcәsini xarakterizә edir
müәyyәn vaxt әrzindә әsas fondlardan istifadә dәrәcәsini xarakterizә edir vә hәmin dövrdә avadanlıqdan istifadә
edilmәmiş ehtiyatı göstәrir

•
avadanlıqdan vaxta görә istifadә sәviyyәsini xarakterizә edir
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Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

Müvafiq tәlimata әsasәn maşın vә avadanlıqlar üçün amortizasiya norması:

Müvafik tәlimata gәrә sәnayedә әsas fondların istifadә müddәti bilinmәyәn qeyrimaddi ünsürlәri üçün
amortizasiya norması :

Sahә müәssisәlәrindә çalışan işçilәrin orqanizmlәrinә tәsir edәn әsas fondların köhnәlmә növü hansıdır?

Sahә müәssisәlәrindә binalar, qurğular vә tikililәr üçün amortizasiya norması:

әsas fondların amortizasiyası nәdir?

Yüngül sәnayenin istehsal әsas fondları:

il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin (dәyәr ifadәsindә) әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi.•
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin (dәyәr ifadәsindә) әsas fondların lәğvolunma dәyәrinә nisbәti kimi
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin (dәyәr ifadәsindә) әsas fondların istehsal gücünә nisbәti kimi
il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin (dәyәr ifadәsindә) hәmin mәhsulların istehsaında bilavasitә iştirak
edәn әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi
il әrzindә istehsal olunmuş әmtәәnin hәcminin (dәyәr ifadәsindә) әsas istehsal fondları vә normalaşdırılmış
dövriyyә vәsaitlrinin cәminә nisbәti kimi

15 faiz sәviyyәsindә müәyyәn edilmişdir.
17 faizәdәk
22 faizәdәk
25 faizәdәk•
10 faizәdәk

12 faiz sәviyyәsindә müәyyәn edilmişdir.
17 faizәdәk
22 faizәdәk
10 faizәdәk•
25 faizәdәk

mәnәvi
iqtisadi
ictimai
fiziki
sosial•

15 faiz sәviyyәsindә müәyyәn edilmişdir
20 faizәdәk
7 faizәdәk•
25 faizәdәk
10 faizәdәk

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

müәssisәnin anbarında olan xammal vә kәnardan alınan yarımfabrikatların mәcmusundan ibarәtdir.
dәyәri 100 AZNdәn aşağı, istismar müdәti bir ildәn az olan istehsaltexniki tәıyinatlı alәtlәr vә tәrtibatların
mәcmusundan
istehsal prosesindә iştirak edәrәk istehsalın hәr mәrhәlәsindә öz dәyәrini bütövlükdә hazır mәhsul üzәrinә köçürәn
istehsal vasitәlәrdir
istehsal proseslәrindә dәfәlәrlә tәkrar iştirak edәrәk, hәmin proseslәrdә öz dәyәrini hazırlanan mәhsul üzәrinә
hissәhissә köçürәn vә natural formasını dәyişmәyәn pul formasında ifadә olunan istehsal vasitәlәridir

•
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Yüngül sәnayedә әsas fondların quruluşu:

Sahә müәssisәlәri üzrә fondverimi necә müәyyәn edilir?

әsas fondların ilkin dәyәri:

әsas fondların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi:

Qeyriistehsal әsas fondları:

Amortizasiya ayırmaları:

Tәmir işlәri üzünün texniki müәrkkәbliyinә görә hansı növlәr üzrә tәsniflәşdirilir?

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

әsas istehsal vәsaitlәrinin dәyәri
әsas fondların tәrkibindә passiv әsas fondlıarın xüsusi çәkisi
әsas fondların tәrkibindә aktiv әsas fondlıarın xüsusi çәkisi
ayrıayrı elementlәrin faizlә ifadәdә әsas fondların ümumi dәyәrinә nisbәti•
dәyәri 100 AZNdәn yuxarı, istismar müdәti bir ildәn çox olan istehsaltexniki tәıyinatlı alәtlәr vә tәrtibatların
mәcmusu

ümumi fәaliyyәtdәn әldә edilmiş balans mәnfәәtinin istehsal әsas fondlarının vә normalaşdırılmış dövriyyә
vәsaitlәrinin cәminә nisbәti kimi
istehsal әsas fondlarının vә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәrinin ümumi fәaliyyәtdәn әldә edilmiş balans
mәnfәәtә nisbәti kimi
hәcm göstәricilәrindәn birininistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrininә әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsula
nisbәti kimi
hәcm göstәricilәrindәn birininәmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә
nisbәti kimi

•
istehsal әsas fondlarının amortizasiya olunmuş dәyәrinin ümumi fәaliyyәtdәn әldә edilmiş balans mәnfәәtә nisbәti
kimi

müәyyәn istismar müddәtindәn sonra amortizasiya olunmayan dәyәrdәn ibarәtdir
әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vә onların dәyәtinin tәshihi nәticәsindә alınan dәyәrdәn
yeni istehsal şәraitindә әsas fondların tәkrar istehsal dәyәrindәn
onların istehsalı, alınması vә daşınması vә quraşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin mәcmusudan•
әsas fondların әsaslı tәmirdәn sonrakı dәyәrindәn

hazırlanmış mәhsulun üzәrinә keçirilmәmiş dәyәr, qalıq dәyәr vә avadanlıqların yenilәnmә әmsalı üzrә aparılır
ilkin dәyәr, qalıq dәyәr vә topdansatış qiymәti
ilkin dәyәr, lәğv olunma dәyәr vә icarә dәyәri
ilkin dәyәr, bәrpa dәyәri vә qalıq dәyәri•
balans dәyәr, bәrpa dәyәri ilkin dәyәr vә istehsal olunmuş mәhsulların üzәrinә keçirilәn dәyәri

müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәtdir
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn ünsürlәr
istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan binalar
sahә müәssisәlәrinin balansında olan mәnzil fondları, mәdәnimәişәt xidmәtinin binaları, qurğuları•
bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn, yaxud onun hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrәn әmәk vasitәlәri

müәssisәnin mәnfәәtindәn әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş faizlә hesablanır
әsas fondların istismarda, tәmirdә olmasından vә ya boş dayanmasından asılı olmayaraq onların pasport
әsas fondların istismarda, tәmirdә olmasından vә ya boş dayanmasından asılı olaraq onların dәyәrinә görә faizlә
hesablanır
әsas fondların bütün xidmәt müddәtindә onların balans dәyәrindәn faizlә birqәrarda müәyyәn edilir•
istismar müddәtinә vә aparılan tәmirlәrә әsasәn hesablanır

cari tәmir, orta tәmir vә әsaslı tәmir

•
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әsas fondların artma әmsalı:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә istehsal istehlakı olunan normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansı
aiddir:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә yaradılan istehsal ehtiyatlarının tam tәrkibi hansı varianda düzgün
verilmişdir?

Sәnaye sahәlәrinin xammal bazasının genişlәnmәsi:

Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

Müәssisәnin dövriyyә fondları dedikdә:

texniki qulluq, tәmirlәrarası xidmәt, müayinәlәr, cari tәmir, orta tәmir, әsaslı tәmir•
profilaktik baxış, nizamlamasazlama, modernlәşdirmә, orta tәmir, әsaslı tәmir
texniki qulluq, tәmirlәrarası xidmәt, profilaktik baxış, nizamlamasazlama, modernlәşdirmә, orta tәmir, әsaslı tәmir
tәmirlәrarası xidmәt, profilaktik baxış, nizamlamasazlama, modernlәşdirmә, orta tәmir, әsaslı tәmir

әsas fondların әsaslı tәmirdәn sonrakı dәyәrindәn vә müәyyәn istismar müddәtindәn sonra amortizasiya
olunmayan dәyәrdәn ibarәtdir
yeni istehsal şәraitindә әsas fondların tәkrar istehsal dәyәrindәn
onların istehsalı, alınması vә daşınması vә quraşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin mәcmusudan
baxılan dövrdә әsas fondların artımını әks etdirir vә yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә
olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi müәyyәn edilir

•
әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vә onların dәyәtinin tәshihi nәticәsindә alınan dәyәrdәn

bütün istehsal ehtiyatları
müәssisәnin bütün dövriyyә vәsaitlәri
bütün istehsal dövriyyә fondları
istehsal dövriyyә fondları vә anbardakı hazır mәhsul•
hesablaşmalardakı vәsaitlәr, pul vәsaitlәri, yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar

cari, nәqliyyat vә hazırlıq
sığorta, mövsümi, nәqliyyat vә hazırlıq
cari, sığorta, nәqliyyat vә hazırlıq
cari, hazırlıq, sığorta, mövsümi•
cari, istehsal, anbar vә satış

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

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

•
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik hәcminin, dәyәr ifadәsilә әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi

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

•
әsas vә kömәkçi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, komplektlәşdirici
mәmulatlar
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Mәhsulun material tutumu:

Müәssisәdә istehsal ehtiyatlarının tam tәrkibi:

Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

Hasilat sәnayesinin xammalına әsasәn aid edirlәr:

Hasilat sәnayesinin xammalına aid edilmir:

Ehtiyat norması bu:

Yüngül sәnaye üçün lazım olan xammal növlәri:

Yüngül sәnaye müәssisәlәri kәlәğayı istehsal edir ki, o:

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

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

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

istehsal dövriyyә fondları vә anbardakı hazır mәhsul•
müәssisәnin bütün dövriyyә vәsaitlәri
bütün istehsal dövriyyә fondları
bütün istehsal ehtiyatları
hesablaşmalardakı vәsaitlәr, pul vәsaitlәri, yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar

iplik
neft•
yun
kәtan
pambıq vә ipәk

çınqıl
iplik•
kömür
filiz
neft

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

maşın vә avadanlıqlar, dәzgahlar
xәzdәri, iri vә kiçik buynuzlu malqara, maşın vә avadanlıqlar
tut ağacları, barama, göndәri, kimyәvi liflәr vә ötürücü qurğular
pambıq, yun, barama, göndәri, xәzdәri vә kimyәvi liflәr•
barama, anbarlar vә istehsal sahәlәri, göndәri vә kimyәvi liflәr
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Maddi resurslardan istifadәnin әsas göstәricilәri:

Yüngül sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә sәviyyәsini öyrәnmәk üçün:

Yüngü sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

Yüngül sәnayedә cari ehtiyatın maksimal kәmiyyәti:

Yüngül sәnaye istehsalında material mәsrәfi normasının tәrkibi:

Oxşarlığa görә hesablama metodunda materiala tәlәbat necә müәәyәn edilir?

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

mәhsul vahidinә material mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi, mәhsulun layihә vә mәnimsәnilmә xәrclәri.
mәhsulun layihә, istehsal vә mәnimsәnilmә xәrclәri.
mәhsulun keyfiyyәti, mәsrәf norması vә layihә xәrvlәri.
mәhsulun keyfiyyәti, mәsrәf norması vә material mәsrәflәri.
mәhsulun materialtutumu, mәsrәf norması vә material mәsrәflәri.•

yanacaqdan istifadә әmsalı, faydalı iş әmsalı, materialtutumu kimi göstәricilәrdәn istifadә olunur.
natuiral dәyәrlә qiymәtlәndirilә bilәn göstәricilәrdәn istifadә olunur.
iqtisadi vә sosial göstәricilәr sistemindәn istifadә olunur.
iqtisadi göstәricilәr sistemindәn istifadә olunur.•
materialtutumu, fondverimi, fondtutumu vә s. bu kimi göstәricilәrdәn istifadә olunur.

realizә edilmiş mәhsulların miqdarının dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına (manatla) nisbәti kimi müәyyәn
edilir.

•
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.

mәlum materiala ortaillik tәlәbatla (natural ölçü vahidlәri ilә) növbәti iki tәchizat arasındakı vaxtın (gün) hasili
kimi hesablanır.
mәlum materiala ortarüblük tәlәbatla (natural ölçü vahidlәri ilә) növbәti iki tәchizat arasındakı vaxtın (gün) hasili
kimi hesablanır.
mәlum materiala ortagünlük tәlәbatla (natural ölçüdә) növbәti iki tәchizat arasındakı vaxtın (gün) hasili kimi
hesablanır.

•
mәlum materiala ortagünlük tәlәbatla (natural ölçüdә) növbәti iki tәchizat arasındakı tәlәbatın (gün) hasili kimi
hesablanır.
mәlum materiala ortagünlük tәlәbatla (natural ölçü vahidlәri ilә) növbәti partiyalar arasındakı vaxtın (gün) hasili
kimi hesablanır.

faydalı әmәk mәsrәflәri, texnoloji tullantı vә itkilәrdәn, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.
zay mәhsulların miqdarı, hissәlәrin xalis çәkisi, konstruksiya materialtutumu, texnoloji tullantılar vә texniki
tәşkilati tullantılardan ibarәtdir.
faydalı iş әmsalından, texnoloji tullantı vә itkilәrdәn, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.
faydalı mәsrәf, texnoloji әmәliyyat vә proseslәr üşün xәrclәr, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.
hissәlәrin xalis çәkisi, konstruksiya materialtutumu, texnoloji tullantılar vә texnikitәşkilati tullantılardan
ibarәtdir.

•

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

•
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Azәrbaycanda yüngül sәnayedә istehlak olunan xammal növlәri:

Yüngül sәnayedә istehlak olunan sintetik liflәrin alınma mәnşәyi:

Tәbii ipәk istehsalı çox zәhmәt tәlәb edәn işdir. İki kq ipәk almaq üçün neçә tәqribәn adam/saat sәrf
edilir?

Viskoz ipәyinin xammalı:

Yüngül sәnayedә istehsal olunan parçalar tәrkibinә görә hansı qruplara bölünür:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә (tikiş sәnaye müәssiәlәrindı) geyimlәrin hazırlanması mәrhәlәlәri:

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

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

slikon, yun, barama, şüşә, kәtan dәri vә kimyәvi liflәr istehsal olunur
pambıq, yun, barama, dәri vә kimyәvi liflәr istehsal olunur•
pambıq, kәtan, boya, yun, barama, dәri vә kimyәvi liflәr istehsal olunur
slikat, kәtan, yun, barama, dәri vә sintetik liflәr istehsal olunur
boya, pambıq, yun, şüşә, dәri vә kimyәvi liflәr istehsal olunur

daş kömür, daş kömür pambıq, kәtan, yun vә ipәk liflәridir
daş kömür, neft vә tәbii qaz ayrılmış mәhsullar, habelә fenol, akril turşusu, etilen vә s.•
kalsiumbisulfit selliloz liflәrinin yapışdıran maddәlәri parçalamaq yolu ilә alnan xammal, tәmiz sulif selliloz
akril turşusu, tәbii polimerdәn,sintetik liflәr isә monomerlәrdәn kimyәvi sintez yolu ilә alınan liflәr
daş kömürdәn, kәtandan, neftdәn vә tәbii qazdan ayrılmış mәhsullardan, habelә fenoldan, akril turşusundan,
etilenden vә s. ibarәtdir

130
150
200•
145
210

iribuynuzlu malqaranın sümüyünün talaşalarının kalsiumbisulfit duzu mәhlulunda bişirilmәsi ilә alınan sulfat
sellilozdur
şam ağacı talaşalarının kalsiumbisulfit duzu mәhlulunda bişirilmәsi ilә alınan sulfat sellilozdur•
keçinin dәrisinin talaşalarının kalsiumbisulfit duzu mәhlulunda bişirilmәsi ilә alınan sulfat sellilozdur
iribuynuzlu malqaranın dәrisinin talaşalarının kalsiumbisulfit duzu mәhlulunda bişirilmәsi ilә alınan sulfat
sellilozdur
iribuynuzlu malqaranın bağarsıqlarının talaşalarının kalsiumbisulfit duzu mәhlulunda bişirilmәsi ilә alınan sulfat
sellilozdur

qalantereya tәyinatlı parçalar, kәtan parçalar, yun parçalar, ipәk parçalar vә kostyumluq parçalar
pambıq parçalar, yun parçalar, ipәk parçalar vә kәtan parçalar•
pambıq parçalar, sintetik parçalar, yun parçalar vә ipәk parçalar
pambıq parçalar, kәtan parçalar, yun parçalar, ipәk parçalar vә sünii
texniki tәyinatlı parçalar, kәtan parçalar, yun parçalar, ipәk parçalar vә sünii parçalar

model, konstruksiya vә ülgülәrin yaradılması; parçanın biçilmәk üçün hazırlanması vә biçmә; mәmulatın
tikilmәsi; mәmulatın ütülәnmәsi; mәmulatın qablaşdırılması
model, konstruksiya vә ülgülәrin yaradılması; parçanın biçilmәk üçün hazırlanması vә biçmә; mәmulatın tikilmәsi
vә bәzәdilmәsi

•
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Yüngül sәnayenin dövriyyә vәsaitlәri hansı iki tәrkib hissәdәn ibarәtdir vә ondan sәmәrәli istifadә
göstәricilәri hansılardır?

Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri hansı iki tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır:

Dövriyyә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә göstәricilәrinә aiddir:

Sәnaye sahәlәrinin xammal bazasının genişlәnmәsi sıx әlaqәlidir:

Respublikada mövcud olan vә müxtәlif sәnaye mәhsullarının hazırlanmasında bilavasitә istifadә olunan
әmәk predmetlәrinin mәcmusu:

model, konstruksiya vә ülgülәrin yaradılması; parçanın biçilmәk üçün hazırlanması vә biçmә; mәmulatın tikilmәsi
vә bәzәdilmәsi; ütülәnmә mәrhәlәsi
model, konstruksiya vә ülgülәrin yaradılması; parçanın biçilmәk üçün hazırlanması
model, konstruksiya vә ülgülәrin yaradılması; parçanın biçilmәk üçün hazırlanması vә biçmә; mәmulatın
tikilmәsi; mәmulatın ütülәnmәsi; mәmulatın qablaşdırılması

dövriyyә fondları vә tәdavül fondları; istifadә göstәricilәri isә dövretmә әmsalı, dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә
әmsalı, bir yük dövriyyәsinin uzunluğundan ibarәtdir
dövriyyә fondları vә tәdavül fondları; istifadә göstәricilәri isә dövretmә әmsalı, dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә
әmsalı, bir dövriyyәnin uzunluğundan ibarәtdir

•
әsas fondları vә tәdavül fondları; istifadә göstәricilәri isә dövretmә әmsalı, dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә
әmsalı, bir dövriyyәnin uzunluğundan ibarәt
dövriyyә fondları vә әsas fondlar; istifadә göstәricilәri isә dövretmә әmsalı, dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә
әmsalı, bir dövriyyәnin uzunluğundan ibarәt
istehsal әsas fondları vә tәdavül fondları; istifadә göstәricilәri isә dövretmә әmsalı, dövriyyә vәsaitlәrinin
yüklәnmә әmsalı, bir dövriyyәnin uzunluğundan ibarәt

Bitmәmiş istehsal, anbardakı hazır mәhsuldan
Anbarda materialların, ehtiyat hissәlәrinin, yanacağın, hazır mәhsulun ehtiyatlarından
Sexlәrin avadanlıqları, anbardakı hazır mәhsuldan ibarәtdir
İstehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondlarından
Dövriyyә fondları vә tәdavül fondları•

әmәyin texniki tәchizat sәviyyәsi
buraxılan mәhsulun hәr manatına düşәn istehsal әsas fondlarının miqdarı
әsas fondların 1 manatına düşәn mәhsul buraxılışının hәcmi
müәyyәn dövr әrzindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmәlәrinin sayı
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәti kimi hesablanır•

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

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

pambıq
yun
viskoz
yanacaqenerji
xammal•



3/15/2017

64/108

423

424

425

426

427

428

429

Hazır mәhsulun tәrkibinә natural formada daxil olaraq onun maddi әsasını tәşkil edәn material necә
adlandırılır?

Hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olmayan, lakin onun formalaşmasına kömәklik göstәrәn materiallar necә
adlandırılır?

Yüngül sәnayedә istifadә olunan enerji resurslarının mәcmusu:

Yüngül sәnayedә xammaldan sәmәrәli istifadәnin әsas istiqamәtlәrinә aid edilmir:

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

Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

Yüngü sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin uzunluğu:

•

әsas vә kömәkçi material, xammal
әsas material•
xammal
kömәkçi material
kömәkçi material vә xammal

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

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

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

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

topdansatış qiymәtlәrlә realizә olunmuş vә anbarda olan mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik
qalığına nisbәti kimi hesablanır
topdansatış qiymәtlәrlә realizә olunmamış mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti
kimi hesablanır.
pәrakәndә qiymәtlәrlә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi
hesablanır.
topdansatış qiymәtlәrlә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi
hesablanır

•
topdansatış qiymәtlәrlә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dövriyyәlәrinin
sayına nisbәti kimi hesablanır.

dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının realizә edilmiş mәhsulların miqdarına (manatla) nisbәti kimi müәyyәn
edilir.
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.
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Yüngü sәnayedә dövriyyәdә vәsaitlәrin yüklәnmә әmsalı:

Yüngül sәnaye istehsalında materialın mәsrәf norması öz tәrkibinә görә müxtәlif mәsrәf ünsürlәrindәn:

Yüngü sәnayedә dövriyyәdә vәsaitlәrin yüklәnmә әmsalı:

Yüngül sәnaye mәhsullarının hazırlanmasında bilavasitә istehsal istehlak olunan әmәk predmetlәrinin
mәcmusu necә adlandırılır?

Tikiş sәnayesindә hazır mәhsulun tәrkibinә natural formada daxil olmaqla onun maddi әsasını tәşkil
edәn materiallar hansılardır?

Tikiş sәnayes istehsalında hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olmayan, lakin onun formalaşmasına kömәklik
göstәrәn materiallar:

baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.•

dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının realizә edilmiş mәhsulların miqdarına (manatla) nisbәti kimi müәyyәn
edilir.

•
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.

faydalı iş әmsalından, texnoloji tullantı vә itkilәrdәn, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.
faydalı әmәk mәsrәflәri, texnoloji tullantı vә itkilәrdәn, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.
faydalı mәsrәf, texnoloji tullantı vә itkilәrdәn, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.•
faydalı mәsrәf, texnoloji tullantı vә itkilәrdәn, tәşkilati texniki tullantı vә әmәk haqqı ödәnişlәrindәn ibarәt olur.
faydalı mәsrәf, texnoloji әmәliyyat vә proseslәr üşün xәrclәr, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdn ibarәt olur.

dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının realizә edilmiş mәhsulların miqdarına (manatla) nisbәti kimi müәyyәn
edilir.

•
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.

pambıq, yun, ipәk vә kәtan
yun vә yarımfabrikat
material
xammal•
yanacaqenerji

әsas vә kömәkçi material, xammal
kömәkçi materiallar
xammal vә materiallar
әsas material•
kömәkçi material vә xammal

әsas vә kömәkçi materiallar
xammal vә әsas materiallar
әsas material vә özünün istehsalı olmayan yarımfabrikatlar
kömәkçi materiallar.•
xammal vә әsas materiallar
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Sahә müәssisәlәrindә istifadә olunan enerji resurslarının mәcmusu:

Yüngül sәnayedә istehsal gücündәn istifadә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi:

Qeyd edilәn variantlardan hansında yüngül sәnaye müәssisәlәrindә xammaldan sәmәrәli istifadәnin әsas
istiqamәtlәrinә aid edilmir:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrinin fasilәsiz, ahәngdar işinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan minimum
ehtiyat hәcmi:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә ehtiyat norması dedikdә:

Tәbii ipәk liflәrdәn hazırlanmış baş örtüyü necә adlanır vә respublikanın hansı şәhәrindә tәşkil edilmiş
müәssisәdә istehsal olunur?

Fәnlәr hansı әlamәt vә ya fәrqli cәhәtlәrinә görә dörd qrupa bölünür?

nominal yanacaqenerji resursları tәşkil edir
potensial tәbii vә kimyәvi yolla alınmış yanacaqenerji resursları tәşkil edir
neftqaz enerji resursları vә alternativ enerji mәnbәlәri tәşkil edir
alternativ enerji mәnbәlәri, mazut vә digәr istilik enerji resursları tәşkil edir
real yanacaqenerji resurslarını tәşkil edir•

müәssisәdә fondveriminin azalması vә fondtutumunun artması ilә mümkündür
istehsal tullantılarından tәkrar istifadә üçün nәzәrdә tutulan әsas tәdbirlәrdәndir
sahә müәssisәlәrindә xammaldan sәmәrәli istifadәnin әsas istiqamәtlәrinә aid edilmir•
sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinә tәsir etmir
sahә müәssisәlәrindә istehsalın ekstensiv inkişafı ilә әlaqәdardır

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

istehsal ehtiyat hәcmi adlanır
ehtiyat norması adlanır•
sex ehtiyat fondu adlanır
sığorta ehtiyatı adlanır
gәlәcәk dövrün xәrclәri adlanır

istehlakçıların (alıcıların) hәr hansı bir anda yarana bilәcәk sifarişlәrini yerrinә yetirә bilmәk üçün müәssisәdә
yaradılan ehtiyatn hәcmi başa düşülür
sahә müәssisәsinin fasilәsiz, ahәngdar işinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan minimum ehtiyat hәcmi (günlә)
nәzәrdә tutulur

•
sahә müәssisәlәrindә gündәlik istehsal vә satışı tәmin edәn istehsal norması nәzәrәd tutulur
gәlәcәk dövrün xәrclәri nәzәrә alınmaqla növbәti iki tәchizat arasındakı interval nәzәrәdә tutulur
mәhsulun istehsalı vә satışı xәrclәrini qarşılamaq üçün müәssisәdә yaradılan maliyyә vәsaitinin mәblәği başa
düşülür

kalağayı, Ordubadi şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә istehsal olunur
kәlağayı, Şәki şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә istehsal olunur•
kәlağayı, Bakı şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә istehsal olunur
kalağayı, Şәki şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә istehsal olunur
kәlağayı, Culfa şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәdә istehsal olunur

iş stajlarına görә
aldıqları maaşlara görә
sosialiqtisadi vә psixoloji qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinә görә
ихтисас dәrәcәlәrinә görә•
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Sәnayeistehsal heyәtinә aid deyildir:

әmәk potensialı dedikdә:

Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı vaxt normasına aid deyil?

İxtisas dedikdә:

Peşә dedikdә:

Sәnayedә çalışanların orta siyahı sayı:

•
demoqrafik amillәrә görә

tibbi heyyәt vә uşaq baxçalarında çalışan dayәlәr•
rәhbәr işçilәr.
mühәndistexniki işçilәr.
qulluqçular.
dәftәrxana vә bәzi inzibati işçilәr.

işçilәrin siyahı sayı başa düşülür.
daimi işçilәr yuarımqrupu başa düşülür.
әmәk prosesindә istifadә sәmәrәliliyi mәlum olan konkret işçilәrin mövcud olması başa düşülür.•
istehsal prosesindә istifadә sәmәrәliliyi mәlum olan konkret iş hәcmi başa düşülür.
tәsәdüfü işlәrin icrası üçün işә götürülmüş işçilәr yuarımqrupu başa düşülür.

mәnzuniyyәt vaxtı.•
әsas vaxt.;
iş yerinә xidmәt vaxtı.
hazırlıqtamamlama vaxtı.
kömәkçi vaxt.

elm vә texnikanın tәtbiq sahәsi olub, xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi nәticәsindә tәcrübi vәrdişlәrә yiyәlәnmiş
insanın fәaliyyәti başa düşülür.
insanın әmәk fәaliyyәti növüdür, müәyyәn istehsal, xidmәt sahәsindә mәşğul olmağa imkan yaradan bilik vә
әmәyin vәrdişlәr kompleksi başa düşülür.

•
insanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiq sahәsi olub, müәyyәn istehsal, xidmәt sahәsindә mәşğul olmağa imkan
yaradan bilik vә әmәyin vәrdişlәr kompleksi başa düşülür.
insanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiq sahәsi olub, xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi nәticәsindә nәzәri biliklәrә
vә tәcrübi vәrdişlәrә yiyәlәnmiş insanın fәaliyyәti başa düşülür.
müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası başa düşülür

müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası başa düşülür.
insanın әmәk fәaliyyәti növüdür, müәyyәn istehsal, xidmәt sahәsindә mәşğul olmağa imkan yaradan bilik vә
әmәyin vәrdişlәr kompleksi başa düşülür.
insanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiq sahәsi olub, müәyyәn istehsal, xidmәt sahәsindә mәşğul olmağa imkan
yaradan bilik vә әmәyin vәrdişlәr kompleksi başa düşülür.
insanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiq sahәsi olub, xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi nәticәsindә nәzәri biliklәrә
vә tәcrübi vәrdişlәrә yiyәlәnmiş insanın fәaliyyәti başa düşülür.

•
elm vә texnikanın tәtbiq sahәsi olub, xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi nәticәsindә tәcrübi vәrdişlәrә yiyәlәnmiş
insanın fәaliyyәti başa düşülür.

hesabat ayı әrzindә işçilәrin orta aylıq sayı hesabat ayının bütün tәqvim günlәrindә siyahı sayı üzrә gündәlik
mövcud işçilәrin sayını toplamaq vә alınmış nәticәni ilin tәqvim günlәrinin sayına bölmәk yolu ilә hesablanır.
hesabat ili әrzindә işçilәrin orta aylıq sayı hesabat ayının bütün tәqvim günlәrindә siyahı sayı üzrә gündәlik
mövcud işçilәrin sayını toplamaq vә alınmış nәticәni ayın tәqvim günlәrinin sayına bölmәk yolu ilә hesablanır.
hesabat ayı әrzindә işçilәrin orta illik sayı hesabat ayının bütün tәqvim günlәrindә siyahı sayı üzrә gündәlik
mövcud işçilәrin sayını toplamaq vә alınmış nәticәni ilin tәqvim günlәrinin sayına bölmәk yolu ilә hesablanır.
hesabat ayı әrzindә işçilәrin orta aylıq sayı hesabat ayının bütün tәqvim günlәrindә siyahı sayı üzrә gündәlik
mövcud işçilәrin sayını toplamaq vә alınmış nәticәni ayın tәqvim günlәrinin sayına bölmәk yolu ilә hesablanır.

•
hesabat ili әrzindә işçilәrin orta aylıq sayı hesabat ayının bütün tәqvim günlәrindә siyahı sayı üzrә gündәlik
mövcud işçilәrin sayını toplamaq vә alınmış nәticәni ilin tәqvim günlәrinin sayına bölmәk yolu ilә hesablanır.
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Sәnayeistehsal heyәtinә aid edilir:

Müәssisәdә әmәk haqqı fondunun formalaşması mәnbәsi kimi çıxış edir:

әmәk haqqı fondu:

Mühәndistexniki işçilәrin әmәk haqları:

әmәk haqqı fondunun hesablanması metodları:

Yüngül sәnayedә idarәolunma norması:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

düzgün cavab –a, b, c.•
montaj sexinin işçilәri.
mühәndistexniki işçilәr.
alәt tәsәrrüfatının işçilәri.
düzgün cavab  b

mәnfәt vergisi.
dövlәtin dotasiyası.
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir.•
kapitala gәlәn gәlir.
sәhmlәrdәn gәlir.

müәyyәn dövr әrzindә fәhlә vә qulluqçuların orta aylıq әmәk haqqının dinamikasının, artması vә ya azalmasının
göstәricidir.
müәssisәnin öz işçilәrinә әmәk haqqını ödәmәk üçün nәzәrdә tutduğu pul vәsaitlәri fondudur.•
müәssisәnin öz işçilәrinә әmәk haqqını ödәmәk üçün kәnardan cәlb etdiyi pul vәsaitlәrinin mәcmusudur.
müәssisәnin müqavilә әsasında müvәqqәti cәlb etdiyi işçilәrin әmәk haqqlarını ödәmәk üçün nәzәrdә tutduğu pul
vәsaitlәri fondudur
görülmüş işlәrә, göstәrilmiş xidmәtlәrә görә verilәn haqdır, әmәyә görә pul mükafatı, әmәyin yaratdığı mәhsulun
dәyәrinin bir hissәsidir.

yüngül sәnaye üzrә orta maaş sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla orta vә vәzifә maaşları әsasında hesablanır.
hәmin qrupda işlәyәnlәrin sayı nәzәrә alınmaqla orta vә vәzifә maaşları әsasında hesablanır.•
sәnaye istehsal heyәtinin sayı nәzәrә alınmaqla orta vә vәzifә maaşları әsasında hesablanır.
işçilәrin sayı nәzәrә alınmaqla, onların ortaillik әmәk haqlarına әlavә ödәnişlәrin edilmәsi ilә hesablanır.
sәnaye istehsal heyәtinin bütün kateqoriya işçilәrinin sayı nәzәrә alınmaqla orta vә vәzifә maaşları әsasında
hesablanır.

bәrabәrlәşdirilmiş, irilәşdirilmiş vә dәrәcәlәrә ayırma.
yuvarlaqlaşdırma vә dәrәcәlәrә ayırma.•
irilәşdirilmiş, bölünmüş vә dәrәcәlәrә ayırma.
irilәşdirilmiş vә bölünmüş.
irilәşdirilmiş vә inteqrallaşdırılmış.

bir qulluqçuya bilavasitә tabe olan әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sayı ilә müәyyәn olunur.
bir rәhbәr işçiyә bilavasitә tabe olan işçilәrin sayını müәyyәn edir.•
müәssisәdә çalışan işçilәrin orta siyahı sayını müәyyәn edir.
müәssisәdә çalışan fәhlәlәrin müәssisәnin hәr bir rәhbәr işçisinә düşәn sayı ilә müәyyәn edilir
bir mühәndistexniki işçiyә bilavasitә tabe olan işçilәrin sayını müәyyәn edir.

maddi vә qeyri maddi amillәr.
elmitexniki amillәr
iqtisadi vә siyasi amillәr.
texnikitexnoloji amillәr.
sosial amillәr•
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Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

Müәssisәnin әmәk resursları anlayışı:

Sәnayeistehsal heyәti:

әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

Qeyd edilәnlәrdәn hansı kadr axıcılığının motivlәrinә aid deyil

Müәssisәdә kadrların idarә edilmәsi:

informasiya xarakterli amillәr.
iqtisadi amillәr.•
elmitexniki amillәr.
texnikitexnoloji amillәr.
maddi vә qeyri maddi amillәr.

tәşkilati amillәr.•
madditexniki vә siyasi amillәr.
elmitexniki amillәr.
texnikitexnoloji amillәr.
informasiya xarakterli amillәr.

elmitexniki amillәr.
texnikitexnoloji amillәr.
siyasi amillәr.
informasiya xarakterli amillәr.
madditexniki amillәr.•

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

sәnayedә çalışan kadrların mәcmusundan ibarәtdir.•
ixtisaslı, azixtisaslı, ixtisaslı vә yüksәk ixtisaslı fәhlәlәrdәn
sәnaye müәssisәlәrini idarә edәn mütәxәssislәrdәn
bilavasitә hazır xammalın emalı prosesindә iştirak edәn fәhlәlәrdәn
istehsal prosesinin normal gedişatını tәmin edәn işçilәrәdәn vә mühәndistexniki işçilәrdәn

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

işin mövsümlüyü vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması vә s.
әmәk şәraitinin әlverişsiz olması
ixtisasın artırılması imkanlarının mәhdudluğu
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi•
xidmәti vәzifә üzrә inkişaf imkanlarının mәhdudluğu
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Yüngül sәnayedә әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

Yüngül sәnayedә әmәyin vaxtamuzd ödәnişi formasında әmәk:

әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr:

әmәk haqqı dedikdә:

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri:

İpәkçilik müәssisәlәrindә istehsal әmәk tutumu:

bütün vәzifәlәr üzrә namizәdlәrin hazırlanması vә onlar üçün konkret әmәk haqqı ödәnişi sәviyyәsinin müәyyәn
edilmәsi
işә qәbul, fәhlәlәrә hamilik, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә kadrların yenidәn hazırlanması, heyәtin
davranışına nәzarәtin tәşkili

•
işә qәbul, fәhlәlәrә işlә tәmin eilmәsi, kadrların yenidәn hazırlanması, inzibati cәza, heyәtin davranışına nәzarәtin
tәşkili
sahә müәssisәlәrindә müqavilә әsasında çalışan işçilәrin öhdәliklәrinin icrasına nәzarәtin tәşkili
әmәyin düzgün tәşkili vә kadr axıcılığının qarşısının inzibati yolla qarşısının alınması vә s. bu kimi mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir

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

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

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

işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait
işçiyә onun sәrf etdiyi әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәti müqabilindә ictimai mәhsuldan ayrılan vә pul ifadәsindә
veilәn hissәdir

•
müәssisәyә işçi kimi qәbul edildiyi gündәn işin nәticәsindәn asılı olmayaraq ona ayrılan maddi kömәkdir
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar

madditexniki, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq
madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati•
istehsal heyәtinin iş vaxtının uzadılması vә keyfiyyәt göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması
fondtutumunun artırılması vә materialtutumunu azaldılması
analitik, sosial, eksperimental, qarışıq

әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sәrf etdiklәri әmәyin mәcmusundan ibarәtdir.•
istehsala bilavasitә xidmәt edәn mühәndistexniki işçilәrin vә fәhlәrin әmәk tutumu kimi müәyyәn edilir.
istehsala bilavasitә xidmәt edәn işçilәrin әmәk tutumu ilә texnoloji proseslәrә xidmәt edәn mühәndistexniki
işçilәrin әmәk tutumunu toplamaq yolu ilә müәyyәn edilir.
istehsala xidmәtin әmәk tutumu ilә texnoloji әmәk tutumunu toplamaq yolu ilә müәyyәn edilir.
әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sәrf etdiklәri әmәyin sәmәrәliliyini göstәrir.
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Muzdlu işçilәrin işә qәbulu müddәtinin uzunluğuna görә muzdlu işçilәr yarımqruplarına aid olmayan
yarım qrup hansıdır?

Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sis¬tem¬lәrinә aid deyil?

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә kadr axıcılığı indeksi:

Yüngül sәnayedә tarif maaşı әmәk haqqının ölçüsünü:

әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

Yüngül sәnayedә әmәk haqqının ödәnilmәsinin tәşkili üç әsas tәrkib hissәni özündә birlәşdirir:

әmәk haqqı fondununu yuvarlaqlaşdırmaqla hesablama üsulları:

uzunmüddәtli vә qısamüddәtli işçilәr yuarımqrupu.•
mövsümü işçilәr yuarımqrupu.
müvәqqәti işçilәr yuarımqrupu
daimi işçilәr yuarımqrupu.
tәsәdüfü işlәrin icrası üçün işә götürülmüş işçilәr yuarımqrupu.

mükafatlı işәmuzd.
dolayı işәmuzd.
sadәlәşdirilmiş işәmuzd.•
birbaşa işәmuzd.
mütәrәqqi işәmuzd.

mәlum materiala ortagünlük tәlәbatla növbәti iki tәchizat arasındakı tәlәbatın hasili kimi hesablanır.
mәlum materiala ortarüblük tәlәbatla növbәti iki tәchizat arasındakı vaxtın hasili kimi hesablanır.
müәyyәn dövrdә işdәn getmiş vә ya azad edilmiş işçilәrin sayının hәmin dövrdәki işçilәrin orta siyahı sayına
bölüb yüzә vurmaqla heablayırlar.

•
mәlum materiala ortagünlük tәlәbatla növbәti partiyalar arasındakı vaxtın hasili kimi hesablanır.
mәlum materiala ortagünlük tәlәbatla növbәti iki tәchizat arasındakı vaxtın hasili kimi hesablanır.

düzgün cavab –a,b, c.
ölçü vahidi olan adammanatla müәyyәn edir.
vaxt vahidi olan adammanatla müәyyәn edir.
vaxt vahidi olan adamsaatla müәyyәn edir.
vaxt vahidi olan saat, gün, ay әrzindә müәyyәn edir.•

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

әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsi, әmәyin tәşkili, әmәk haqqı fondunun planlaşdırılması.
әmәyin normalaşdırılması, әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsi, әmәyin ödәnişinin müxtәlif forma vә
sistemlәrinin işlәnilmәsi vә istifadәsi.
әmәyin tәşkili, әmәk haqqının tarif normalaşdırılması, әmәyin ödәnişinin müxtәlif forma vә sistemlәrinin
işlәnilmәsi vә istifadәsi.
әmәyin normalaşdırılması, әmәk haqqının tarif normalaşdırılması, әmәyin ödәnişinin müxtәlif forma vә
sistemlәrinin işlәnilmәsi vә istifadәsi.

•
әmәyin tәşkili, әmәk ödәnişinin dövlәt tәnzimlәnmәsi, әmәyin ödәnişinin müxtәlif forma vә sistemlәrinin
işlәnilmәsi vә istifadәsi.

vahid mәhsula әmәk haqqı norması әsasında hesablama; mәhsul hәcminin azalmasının hәr faizinә әmәk haqqı
fondunun artımı normativi әsasında hesablama; işçilәrin sayı nәzәrә alınmaqla, onların ortaillik әmәk haqlarına
әlavә ödәnişlәrin edilmәsi.
vahid mәhsula әmәk haqqı norması әsasında hesablama; mәhsul hәcminin artımının hәr faizinә әmәk haqqı
fondunun artımı normativi әsasında hesablama.
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Yüngül sәnayedә istehsal әmәk tutumu:

Yüngül sәnayedә texnoloji әmәk tutumu:

Texnoloji әmәk tutumu necә hesablanır?

Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrilәrәdn biri olan günlük әmәk
mәhsuldarlığı necә hesablanır?

Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrilәrәdn biri olan aylıq әmәk
mәhsuldarlığı necә hesablanır?

Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrilәrәdn biri olan әmәk
mәhsuldarlığı necә hesablanır?

vahid mәhsula çәkilәsi xәrclәrin norması әsasında; mәhsul hәcminin artımının hәr faizinә әmәk haqqı fondunun
artımı normativi әsasında; işçilәyәnlәrin sayından asılı olaraq, onların ortaillik әmәk haqlarına әlavә ödәnişlәrin
edilmәsi.
vahid mәhsula әmәk haqqı norması әsasında hesablama; mәhsul hәcminin artımının hәr faizinә әmәk haqqı
fondunun artımı normativi әsasında hesablama; işçilәrin sayından asılı olaraq, onların ortaillik әmәk haqlarına
әlavә ödәnişlәrin edilmәsi.

•
vahid mәhsula vaxt sәrfi norması әsasında hesablama; mәhsul hәcminin artımının hәr manatına әmәk haqqı
fondunun artımı normativi әsasında hesablama; işçilәrin sayından, onların ortaillik әmәk haqlarına әlavә
ödәnişlәrin edilmәsi.

әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin әmәk sәrflәrini özündә tәcәssüm etdirir.•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi hesablanır.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi hesablanır.
әsas istehsal işәmuzdfәhlәlәrinin vә vaxtamuz –fәhlәlәrinin sәrf etdiklәri әmәyi әks etdirir.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin sayına nisbәti kimi hesablanır.

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi hesablanır.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi hesablanır.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi hesablanır.
әsas istehsal işәmuzdfәhlәlәrinin vә vaxtamuz –fәhlәlәrinin sәrf etdiklәri әmәyi әks etdirir.•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin sayına nisbәti kimi hesablanır.

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.
faydalı iş vaxtı fondunun mәhsul vahidinin istehsalı üçün müәyyәn edilmiş vaxt normsına nisbnәti kimi.
әsas istehsal işәmuzdfәhlәlәrinin sәrf etdiklәri әmәklә vaxtamuz –fәhlәlәrinin sәrf etrdiklәri әmәyin cәmi kimi
hesblanır.

•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.
ay әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә işçilәrin orta siyahının hasili kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin sayına nisbәti kimi.•

ay әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.
ay әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә işçilәrin orta siyahının hasili kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә işçilәrin orta siyahı sayının hasili kimi.

istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtının hasili kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.•
mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtının istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi.
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Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrilәrәdn biri olan mәhsulun әmәk
tututmu necә hesablanır?

Plan iş hәcminin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan işçilәrin sayı:

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

Yüngül sәnayedә әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd forması tәtbiq edilir:

Yüngül sәnayedә әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd forması hansı hallarda tәtbiq edilir?

Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını hansı üsullarla ölçmәk olar?

Sahә müәssisәlәrindә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә işçilәrin orta siyahı sayının hasili kimi.

istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtının hasili kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.
mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtının istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә işçilәrin orta siyahı sayının hasili kimi.

bazis ilindә işçilәrin sayı ilә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi hesabına işçi qüvvәsinә qәnaәtin hasılındәn
ibarәtdir.
bazis ilindә işçilәrin sayı ilә bazis ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasilindәn ibarәtdir.
plan ilindә işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasilindәn ibarәtdir.
bazis ilindә işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasilindәn ibarәtdir•
bazis ilindә işçilәrin plan sayı ilә plan ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasilindәn ibarәtdir.

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

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

әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi
avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin birqada üsulunun tәtbiqi
texnoloji qaydaların pozulması
işin nәticәlәri işçidәn asılı olduğu vә işin normalaşdırılması mümkün olduğu hallarda•
materiallardan israfçılıqla istifadә olunması

bir fәhlәnin gün әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun miqdarının hәmin mәhsulun hәr biri üçün müәyyәn edilmiş
ödәniş dәyәrinә vurulması yolu ilә
mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqının kәmiyyәti vә әmәk haqqı vahidinә düşәn mәhsulun hәcmi
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidi әrzindә mәhsul istehsalının hәcmi•
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan material mәsrәflәrinin hәmin mәhsulun satışından alınan mәnfәәtә nisbәti
kimi
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidinә düşәn әsas fondların dәyәri

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

•
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Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

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

Texnikitexnoloji yeniliklәrin iqtisadi sәmәrәliliyin әsas ümumilәşdirici göstәricisi:

Müәssisәnin texnikitexnoloji innovasiyalarının mәqsәdlәrinә aid deyildir:

Müәssisәnin texnikitexnoloji innovasiyalarının mәqsәdlәrinә aid deyildir:

İqtisadi konyunktura nöqteyi nәzәrdәn müәssisәnin investisiya siyasәtinin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

İnvestisiya layihәsinin işlәnilmәsi әsasında hәll olunan mәsәlәlәrә aid deyil:

heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә•

3
5
4•
6
2

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

ilin yekununa dövlәt büdcәsinә ödәnilәn verginin mәblәği, manatla
sahәnin qabaqlama әmsalı göstәricisidir
bir dövriyyәnin uzunluğu göstәricisidir
iqtisadi sәmәrә göstәricisidir•
fondla silahlanma göstәricisidir

texnoloji tәchizatın, alәtlәrin, qurğuların texniki sәviyyәsi vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә әmәyin elmi әsaslar
әsasında tәşkili hesabına mәmulatların texnoloji ağırlığı vә әl işinin azaldılması
elektronika vә kompüter texnikası vә s. әsasında istehsalatın idarәetmә proseslәrinin kompleks
avtomatlaşdırılması vә tәnzimlәnmәsi
robototexnika, manipulyator vә çevik avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi
avadanlıq parkının genişlәndirilmәsi hesabına istehsalın ekstensiv üsulla hәyata keçirilmәsi•
texnoloji proseslәrin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması

manipulyator vә çevik avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması
istehsal olunan mәmulatların konstruktivtexnoloji mürәkkәbliyinin konstruktiv yeniliklәr hesabına azaldılması
istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi istehsalın ekstensiv üsulla hәyata keçirilmәsi•
texnoloji proseslәrin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması

funksional investisiyalar vә strateji investisiyalar.
strateji investisiyalar vә passiv investisiyalar.
strateji investisiyalar, passiv investisiyalar vә aktiv investisiyalar.
passiv investisiyalar vә aktiv investisiyalar.•
aktiv investisiyalar vә strateji investisiyalar.

vergilәr üzrә imtiyazlar•
layihәnin hәyata keçirilmәsinә mane ola bilәcәk amillәrin aradan qaldırılması imkanlarının müәyyәn edilmәsi.
müәyyәn mәhsul növünün istehsalının tәşkil edilmәsi mümkünlüyünün sübuta yetirilmәsi üçün bütün
tәminatların vә şәraitin olmasının әsaslandırılması.
müәyyәn mәhsul növünün istehsalının tәşkil edilmәsi mümkünlüyünün sübuta yetirilmәsi.
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İvestisiya:

Qeyd edilәnlәrdәn hansı innovasiyanın әlamәtidir?

Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti:

Portfel investistisiyası:

İnvestisiyanın subyektlәrinә aid deyildir:

İnvestisiyanın subyektlәrinә aiddir:

İnvestisiyanın obyektlәrinә aid deyildir:

әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri:

istehsalı planlaşdırılan mәhsul növünә olan tәlәbin hәcmi mәyyәnlәşdirilmәsi vә bazar qiymәtinin aşağı vә yuxarı
hәdlәrinin proqnozlaşdırılması

istehsalın ekstensiv üsulundan intensiv istehsala keçid üçün hәlledici amildir.
kapitalın qorunması mәqsәdi ilә müxtәlif alqısatqı әmәliyyatlarının aparılmasıdır.
kapitalın müәssisәnin cari hesablarında uzunmüddәtli saxlanılmasıdır
kapitalın qorunması vә artırılması mәqsәdi ilә müxtәlif fәaliyyәt növlәrinә maliyyә resurslarının yatırılmasıdır•
istehsal gücünün artırılması mәqsәdi ilә avadanlıq parkının genişlәndirilmәsidir.

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

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

müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı vermir•
ancaq sәhm şәklindә olur
ancaq kredit şәklindә olur
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı verir
ancaq veksel şәklindә olur

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

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

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

İstehsala investisiya qoyuluşu hәmçinin nәzәrdә tutur:

Yüngül sәnayedә innovasiya dedikdә:

Fundamental tәdqiqatlar, tәtbiqi tәdqiqatlar işlәmәlәr, layihәlәşdirmә, yeni mәmulat vә ya
texnologiyanın yaradılması, inşa edilmәsi, yeni mәmulatın sınaqdan keçirilib mәnimsәnilmәsi, davamlı
istehsal, marketinq, satış vә satışdan sonrakı xidmәt vә s.:

Yüngül sәnayedә innovasiya:

Yüngül sәnaye istehsalında innovasiya dedikdә:

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

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

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

biliklәrin istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür xammal vә maaterialların yeni, mükәmmәllәşdirilmiş mәhsul, xidmәt vә
ya metodlara çevrilmәsi nәzәrdә tutlulur
materialların istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür fikirlәrin yeni, mükәmmәllәşdirilmiş mәhsul, xidmәt vә ya metodlara
çevrilmәsi başa düşülür
biliklәrin istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür fikirlәrin yeni, mükәmmәllәşdirilmiş mәhsul, xidmәt vә ya metodlara
çevrilmәsi nәzәrdә tutlulur

•
müәssiәnin ehtiyat fondlarından istifadә etmәklә müxtәlif istehsal mәrhәlәlәrinin yeni, mükәmmәllәşdirilmiş
mәhsul, xidmәt vә ya metodlara çevrilmәsi nәzәrdә tutlulur
biliklәrin istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür fikirlәrin yeni, mükәmmәllәşdirilmiş ideyalara çevrilmәsi başa düşülür

innovasiyanın mәrhәlәlәrini tәşkil edir•
innovasiyanın maliyyәlәşdirmә fazasını tәşkil edir
ardıcıllıq innovasiya proseslәrin ETTdәn asılılığını sübut edir
bu ardıcıllıq innovasiya proseslәrin lәngimәsinә sәbәb olur
innovasiyanın inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәn edir

sahә müәssisәlәri üçün, davam edәn inkişaf, artan rәqabәt qabiliyyәti, yüksәk mәnfәәt, işçilәr üçün iş şәraitinin
yaxşılaşdırma imkanıvә alıcılar üçün sәrfәli qiymәtlәr, yüksәk keyfiyyәtli mәhsul vә yüksәk hәyat standartlarının
tәmini demәkdir

•
yüngül sәnayenin ümumi iqtisadi potensialından istifadә yolu ilә geniş çeşidli xammal bazasının
formalaşdırılması vә yeni әmtәә istehsalnın tәmin olunması demәkdir
SİHә ayrılan әmәk haqqı fondundan qәnaәtlә istifadә ilә yeniliklәrin maliyyәlәşdirilmәsi vә yeni geniş çeşidli
әmtәә istehsalnın tәmin olunması demәkdir
sahәnin әsas vә dövriyyә kapitalından istifadәsi ilә müxtәlif xammalın yeni, mükәmmәllәşdirilmiş ideyaya,
xidmәtә vә ya metodlara çevrilmәsi demәkdir
sahәnin tәdavül fondlarından qәnaәtlә istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür avadanlıqların yeni, mükәmmәllәşdirilmiş
texnologiyaya çevrilmәsi demәkdir
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Standart biznesplanın bölmәlәrinә aid deyildir:

Müәssisәnin investisiya fәaliyyәti:

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

Hansı halda investisiya layihәsinin qәbul edilmәsi haqında qәrar verilә bilәr?

İnvestisiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri:

Sahә müәssisәlәrinin istehsalsatış fәaliyyәti ilә әlaqәdar plan:

sahәnin dövriyyә fondlarından istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür xammalın yeni, mükәmmәllәşdirilmiş ideyaya,
xidmәtә vә ya metodlara çevrilmәsi başa düşülür
biliklәrin istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür fikirlәrin yeni, mükәmmәllәşdirilmiş mәhsula, xidmәtә vә ya metodlara
çevrilmәsi başa düşülür

•
sahәnin tәdavül fondlarından qәnaәtlә istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür avadanlıqların yeni, mükәmmәllәşdirilmiş
texnologiyaya çevrilmәsi başa düşülür
yüngül sәnayenin ümumi iqtisadi potensialından istifadә geniş çeşidli xammal bazasının formalaşdırılması vә yeni
әmtәә istehsalnın tәmin olunması başa düşülür
SİHnin potensialından istifadә ilә müxtәlif mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdimәklә yeni geniş çeşidli әmtәә
istehsalnın tәmin olunması başa düşülür

xülasә, müәssisәnin vә sahәnin tәsviri.
layihә üzrә risklәrin tәhlili, nәticәlәr, әlavәlәr.
madditexniki tәchizat planı.•
әmtәәnin planı, marketinq planı
investisiya planı, istehsal planı, maliyyә planı.

maddi vә maliyyә vәsaitlәrinin uzunmüddәtli istifadәyә verilmәsidir.
maddi vә maliyyә vәsaitlәrinin uzunmüddәtli istifadә üçün ayrılmasını nәzәrdә tutur.•
müәssisәnin xüsusi әsas kapitalının uzunmüddәtli istifadә üçün icarәyә verilmәsidir.
müәssisәnin xüsusi vә cәlb edilmiş әsas kapitalının uzunmüddәtli istifadә üçün icarәyә verilmәsidir.
müәssisәnin cәlb edilmiş әsas kapitalının uzunmüddәtli istifadә üçün icarәyә verilmәsidir.

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

xalis cari dәyәr sıfırdan böyük•
xalis cari dәyәr dәyәr 0dan kiçik olduğu halda
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәr
fondverimi sıfıra bәrabәr
әmәk mәhsuldarlığı sıfıra bәrabәr

şәxsi material vә intellektual sәrvәtlәri, maliyyә ehtiyatları, investorun borc maliyyә vәsaitlәri, büdcәdәn vә
büdcәdәnkәnar fondlardan mәqsәdli investisiya ayırmaları, xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin investisiya ayırmaları

•
müәssisәlәrin daxili vәsait hesabına istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsinә yönәltdiklәri әsaslı kapital
qoyuluşları; dövlәt büdcәsindәn az tәminatlı әhliyә sosial yardımlar; xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin investisiya
ayırmaları
girov qoyularaq banklardan kredit götürülmüş şәxsi әmlak; dövlәt büdcәsindәn az tәminatlı әhliyә sosial
yardımlar; xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin investisiya ayırmaları
girov qoyularaq banklardan kredit götürülmüş şәxsi әmlak, investorun borc maliyyә vәsaitlәri, büdcәdәn vә
büdcәdәnkәnar fondlardan mәqsәdli investisiya ayırmaları, xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin investisiya ayırmaları
şәxsi material vә intellektual sәrvәtlәri, maliyyә ehtiyatları; investorun borc maliyyә vәsaitlәri; dövlәt
büdcәsindәn az tәminatlı әhliyә sosial yardımlar; xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin investisiya ayırmaları

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur
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әsaslı vәsait qoyuluşunun xәrclәnmә istiqamәtlәri:

Müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

Az mәsrәflә tikiş sәnaye müәssisәsini lazım olan yüksәk keyfiyyәtli material resursları ilә vaxtlı
vaxtında vә dәst halında tәmin edilmәsi işi üzrә madditexniki tәminat xidmәtinin әsas funksiyalarına aiddir:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә az mәsrәflә istehsalı lazım olan yüksәk keyfiyyәtli material resursları
ilә vaxtlıvaxtında vә dәst halında tәmin edilmәsi işi üzrә madditexniki tәminat xidmәtinin әsas funksiyaları
hansılardır?

Qeyd edilәn variantlardan hansında tikiş sәnaye istehsalının madditexniki tәminatının әsas vәzifәlәrinә
aid deyildir?

uzunmüddәtli dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarının, elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir

•
plan yunan sözü olub mәzmununa görә rәvan bәrabәr demәkdir
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәcmusudur

istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi, tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s.
tikintiquraşdırma avadanlıqlarının, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq sahәlәrinin alınması,
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması, idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri

•
maddiistehsal sahәlәrinә, o cümlәdәn sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış
texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı

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

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

•
istehsal amillәrinә nәzarәtin tәşkili, hazır mәhsulların ambarlaşdırılması vә satışının tәşkili
sexlәridә vә әsas iş yerlәrindә istehsalın gedişatına nәzarәt

istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatınsifarişlәrin müәyyәn eilmәsi,
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdirici hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin
tәrtibi vә s.

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

kombinatın hәr bir müәssisәsindә bәrabәr orta illik xammal ehtiyatının yaradılması•
madditexniki tәminat xidmәtinin strukturunu tәkmillәşdirmәk
materiallların düzgün qorunub saxlanmasını tәmin etmәk
material resurslarını әn sәmәrәli yolla әldә etmәk
istehsalı xammal vә materiallarla birqәrarda, tam vә vaxtında tәmin etmәk
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Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrinin madditexniki tәminatının әsas vәzifәlәrinә aid deyildir?

Materiala tәlәbat oxşarlığa görә necә hesablanır?

Materiala tәlәbat mәmulat üzrә necә hesablanır?

Seçilmiş mәhsul göndәrәnlәrlә danışıqların aparılması vә kontraktların imzalanması madditexniki
tәminat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

Sexlәrin, bilavasitә iş yerlәrinin istehsal vasitәlәri ilә tәchizinin tәşkili madditexniki tәminat işinin
neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

Potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması madditexniki tәminat işinin neçәnci
mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

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

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

•

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

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

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

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

Seçilmiş mәhsul ghöndәrәnlәrlә danışıqların aparılması vә kontraktların imzalanması madditexniki
tәminat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

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

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

nәqliyyata vә yanacaqenerjiyә çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi üçün istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә
avtomatlaşdırılması
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatınsifarişlәrin müәyyәn eilmәsi,
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdirici hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin
tәrtibi vә s.

•
sexlәridә vә әsas iş yerlәrindә istehsalın gedişatına nәzarәt
kömәkçi vә yardımçı sahәlәrdә işin tәşkil edilmәsi, әsas istehsal sahәlәri üçün alәt vә tәrtibatların hazırlanması
üçün şәraitin yaradılması
istehsal amillәrinә nәzarәtin tәşkili, hazır mәhsulların ambarlaşdırılması vә satışının tәşkili

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

•
material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbulu vә qorunub saxlanılması işlәri üzrә nәzarәtin tәşkil edilmәsi

7
8•
9
5
6

4
5•
7
8
6

madditexniki tәminatın heç bir mәrhәlәsindә
madditexniki tәminatın bütün mәrhәlәlәrindә
madditexniki tәminatın növbәti bütün mәrhәlәlәrindә•
madditexniki tәminatın 7ci mәrhәlәsindә
madditexniki tәminatın 8ci mәrhәlәsindә
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Sahә müәssisәlәrindә potensial mal göndәrәnlәrdәn maddi resursların alınması әn sәmәrәli formaları:

Madditexniki tәminatın әmәk vasitәlәri nә aid deyildir:

Sahә müәssisәlәrindә materiala tәlәbatın hesablanmasında istifadә olunan metodlar:

Materiala tәlәbat tipik nümayәndәyә görә necә hesablanır?

Sahә müәssisәlәrindә avadanlığa ehtiyac hansı hallarda yaranır?

Marketinq fәaliyyәtinin әhatәsinә aid deyildir:

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

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

nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu, madditexniki tәminatın işinin mәrhәlәrinә uyğun hesablama
metodu
oxşarlığa görә hesablama metodu, nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu, istehsalın hәcminә görә
hesablama metodu
detal üzrә hesablama metodu, mәmulat üzrә hesablama metodu, ictimai istehsalın tәşkili formalarına görә
hesablama metodu
mәmulat üzrә hesablama metodu, detal üzrә hesablama metodu, oxşarlığa görә hesablama metodu, nümunәvi
tәmsilçiyә görә hesablama metodu

•
әmәk mәhsuldarlığı vә әmәk haqqının artım tempini nәzәrә alaraq hesablama metodu

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

•

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

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

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

Sәnayedә marketinq fәaliyyәtinin rolu әsasәn nәdәn ibarәtdir?

Yüngül sәnaye müәssisәlәrinin müvafiq işçilәei tәrәfindәn Seçilmiş mәhsul göndәrәnlәrlә danışıqların
aparılması vә kontraktların imzalanması madditexniki tәçinat işinin hansı mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

Yüngül sәnayedә madditexniki tәminatın 6cı mәrhәlsindә buraxılan sәhv madditexniki tәminatın
hansı mәrhәlәsindә dә vә ya mәrhәlәlәrindә özünü büruzә verәcәkdir?

Göndәri istehsalında madditexniki tәminatın 6cı mәrhәlsindә buraxılan sәhv madditexniki tәminatın
hansı mәrhәlәsindәdә vә ya mәrhәlәlәrindә özünü büruzә verәcәkdir?

Potensial mal göndәrәnlәrdәn maddi resursların alınması әn sәmәrәli formaları:

Trikotaj müәssisәlәrindә potensial mal göndәrәnlәrdәn maddi resursların alınması әn sәmәrәli formaları:

bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә mәhsullara
qiymәtlәrin tәyin edilmәsi vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
istehsal sahәlәrinin madditexniki resurslarla tam vә dәst halında tәmin edilmәsinin tәhlili
mövcud vә hәm dә gәlәcәk dövr üçün istehsalı planlaşdırılmış mәhsulların bazarının vә satış imkanlarının
öyrәnilmәsi, istehsalın tәşkili vә hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
xarici mühitin tәhlili, istehlakçıların tәhlili, bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt
siyasәtinin işlәnib hazırlanması, marketinq fәaliyyәtinin bir sistem kimi idarә edilmәsi vә s.

•
sifarişlәr zәnbilinin formalaşdırılmasına nәzarәt vә madditexniki tәminat işinin tәşkili

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

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

4
7
8
5•
6

8ci mәrhәlәsindә
madditexniki tәminatın bütün mәrhәlәlәrindә
madditexniki tәminatın heç bir mәrhәlәsindә
madditexniki tәminatın növbәti bütün mәrhәlәlәrindә•
5ci mәrhәlәsindә

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

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

uzunmüddәtli yazışmalar vә alınmış numünәlәr әsasında
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Yüngül sәnaye yarımsahәsi olan xalçaçılıqda hansı marketinq metodları tәtbiq oluna bilәr?

Yüngül sәnayedә marketinq fәaliyyәtinin rolu:

Yüngül sәnaye istehsalında mәhsulun maya dәyәrinin azaldılmasının әsas mәnbәlәrinә aid edilmir:

Sahә mәhsulunun maya:

Toxuculuq sәnaye mәhsulunun maya dәyәri dedikdә:

Xәrclәrin eynicinsliyi dәrәcәsi:

hәrrac vә mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı arasında yazışmalar
vasitәçilәrin kömәkliyi ilә әlaqәlәrin yaradılması vә nümunәlәrin internet vasitәsilә tәsvirinin әlәdә edilmәsi vә
elektron yazışmalar
müsabiqә yolu ilә ticarәt vә mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı arasında yazışmalar•
müsabiqә yolu ilә ticarәt vә vasitәçilәrin kömәkliyi ilә ticarәt

mövcud vә hәm dә gәlәcәk dövr üçün istehsalı planlaşdırılmış mәhsulların bazarının vә satış imkanlarının
öyrәnilmәsi, istehsalın tәşkili vә hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә mәhsullara
qiymәtlәrin tәyin edilmәsi vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
istehsal sahәlәrinin madditexniki resurslarla tam vә dәst halında tәmin edilmәsinin tәhlili
xarici mühitin tәhlili, istehlakçıların tәhlili, bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt
siyasәtinin işlәnib hazırlanması, marketinq fәaliyyәtinin bir sistem kimi idarә edilmәsi vә s.

•
sifarişlәr zәnbilinin formalaşdırılmasına nәzarәt vә madditexniki tәminat işinin tәşkili

istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk vә reklam işini hәyata keçirmәkdәn
müәssisә fәaliyyәti ilә bazarın әlaqәlәndirilmәsi, madditexniki tәchizat işlәrinin hәyata keçirilmәsi, istehsal
prosesinә nәzarәt, mәnfәәtin bılgüsünün hәyata keçirilmәsindәn
müәssisәlәrdә әmtәәlәrin qablaşdırılması vә daşınmasının tәşkili, istehsal olunan mәhsullar üçün yeni bazarların
axtarılması, mәhsullara qiymәtlәrin tәyin edilmәsindәn
müәssisә fәaliyyәti ilә bazarın әlaqәlәndirilmәsi; bazarı öyrәnmәklә müәssisәyә “nә? nә qәdәr? kim üçün? hansı
keyfiyyәtdә? hansı qiymәtә?” suallarını cavablandırmasından

•
sahә müәssisәlәri arasında әlaqәlәndirici rolunda çıxış etmәsindәn ibarәtdir.

әmәk mәhsuldarlığının artım tempinin әmık haqqının artım tempindәn yüksәk olması
tәkmillәşdirilmiş, daha mәhsuldar istehsal vasitәlәrindәn imtina.•
qeyrimәhsuldar xәrclәrin tam lәğv edilmәsi
әlavә xәrclәrin (gәrәksiz) maksimum azaldılmaı
hәr vasitә ilә bahalı resurs növlәrinin daha ucuzları ilә әvәz edilmәsi

mәhsul istehsalına sәrf edilәn nәzәrә alan sex xәrclәri, sabit xәrclәr vә mәhsulun satışı xәrclәrinin mәcmusu
nәzәrdә tutulur
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәr nәzәr alınmaqla hesablanır•
sahә mәhsulunun istehsalı zamanı yaranan xәrclәrәdn ibarәtdir
amortizasiya ayırmaları nәzәrә alınmaqla xammal vә satış xәrclәrinin mәcmusundan ibarәtdir
sosial sığorta ayırmaları, әlavә dәyәr vergisini nәzәrә almaqla vә istehsal xәrclәrinin mәcmusundan ibarәtdir

mәhsul istehsalına sәrf edilәn nәzәrә alan sex xәrclәri, sabit xәrclәr vә mәhsulun satışı xәrclәrinin mәcmusu
nәzәrdә tutulur
iqtisadi oxşar, ayrılmaz vә bölünmәz xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu başa düşülür•
avadanlığın saxlanılması vә istismarı xәrclәri daxil olmaqla, mәhsula sifarişin qәbulu, istehsalı vә saxlanılması
xәrclәrinin mәcmusu başa düşülür
mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәr nәzәrdә tutulur

istehsal vә satış.
ünsürlü vә kompleks.•
ünsürlü, әsas vә komplekslik.
ünsürlü vә әsas.
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Sәnaye mәhsulu istehsalına çәkilәn xәrclәrә:

Mәhsulun maya dәyәrinin idarә edilmәsinә aid deyil:

Sahә iqtisadiyyatında maya dәyәrinin azaldılmasının әsas mәnbәlәrinә ad edilmir:

Sex maya dәyәri:

İstehsal xәrclәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?

Mәhsulun kommersiya maya dәyәri:

Mәhsulun tam maya dәyәri:

әsas vә komplekslik

sosial sığorta ayırmaları vә s. xәrclәr daxildir.
xammal vә materiallara, yarımfabrikatlara, yanacaq vә enerjiyә çәkilәn xәrclәr daxildir.
әsas istehsal fondlarının amortizasiyası daxildir.
müәssisә işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsi mәsrәflәri daxildir.
bütün cavablar düzdür.•

tәnzimlәmә
onun aşağı salınması üzrә tәdbirlәr
mәnfәәtin bölgüsü•
hesabat
planlaşdlrma vә uçot

әmәk mәhsuldarlığının artım tempinin әmık haqqının artım tempindәn yüksәk olması
hәr vasitә ilә bahalı resurs növlәrinin daha ucuzları ilә әvәz edilmәsi
tәkmillәşdirilmiş, daha mәhsuldar istehsal vasitәlәrindәn imtina•
qeyrimәhsuldar xәrclәrin tam lәğv edilmәsi
әlavә xәrclәrin (gәrәksiz) maksimum azaldılmaı

bu avadanlığın saxlanılması vә istismarı xәrclәridir
bu mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusundan ibarәtdir
bu mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәrdir
bu mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusudur
bu mәhsul istehsalına sәrf edilәn xәrclәri nәzәrә alan sex xәrclәridir•

material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr

•
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri kimi
material xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial
ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr
material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr

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

•

bu mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu•
bu mәhsulun istehsalı vә anbarlaşdırılması xәrclәrinin mәcmusudur
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Yüngül sәnayedә sex maya dәyәri dedikdә:

Müvafiq tәlimata әsasәn sahә mәhsulu vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri necә müәyyәn
edilmişdir?

Toxuculuq sәnayesindә istehsal xәrclәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?

Ümumitәsәrrüfat xәrclәrinә aid deyildir:

Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarına aid deyil:

Mәhsulun maya dәyәrinin sәviyyәsi vә dinamikasına tәsir etmәyәn amillәr:

bu mәhsul istehsalına sәrf edilәn әmәk mәsrәflәrini edilәn nәzәrә alan sex xәrclәridir
bu avadanlığın saxlanılması vә istismarı xәrclәri
bu iqtisadi oxşar, ayrılmaz vә bölünmәz xәrclәrdir

mәhsul istehsalına sәrf edilәn nәzәrә alan sex xәrclәri nәzәrdә tutulur•
mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәr nәzәrdә tutulur
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu nәzәrdә tutulur
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
avadanlığın saxlanılması vә istismarı xәrclәri başa düşülür

xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri

•
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, qeyri
istehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar, nәqliyyat vә rabitә xәrclәri
icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyriistehsal xәrclәri, texnoloji
ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı
xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, sex vә ümumzavod xәrclәri.
material xәrclәri, әmәk haqqı xәrclәri, sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr

material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri,
sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәrdәn ibarәt olamqla qruplaşdırılır

•
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri kimi
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr
material (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri çıxılmaqla), amortizasiya ayırmaları,
nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri
material xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial
ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr

ezamiyyәt vә xidmәti sәfәrlәr üzrә xәrclәr
ümümizavod tәyinatlı binaların vә qurğuların amortizasiyası, saxlanması vә cari tәmiri xәrclәri.
әmәk resurslarının seçimi vә kadrların hazırlanması xәrclәriә
sexlәrin idarәetmә aparatının әmәk haqları•
zavodidarәetmә heyәtinin әmәk haqları.

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

işçilә arasında әlaqәlәri yaxşılaşdıran psixoloji amillәr•
әmәk vasitәlәrindәn istifadәni yaxşılaşdıran amillәr
istehsalın, әmәyin vә iadrәetmәnin tәşkilini yaxşılaşdıran amillәr
әmәk predmetlәrindәn istifadәnin yaxşılaşdırılması amillәri
әmәyin özündәn istifadәnin yaxşılaşdırılması amillәri
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İqtisadi xәrc elementlәri üzrә maya dәyәrinin tәrkibinә aid deyildir:

Mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri hansılardır?

Beynәlxalq tәcrübәdә investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyini әsaslandırmaq üçün:

Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn
dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә:

Yüngül sәnaye istehsalının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
sayәsindә onun müxtәlif sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә:

Yüngül sәnaye mәhsullarna qiymәtqoymada әsasәn hansı qiymәt növlәrindәn istifadә olunur?

Qeyd edilәn variantlardan hansında tikiş sәnaye müәssisәlәrindә mәnfәәtin artırilmasının ümumi yolları
verilmәmişdir:

amortizasiya, sair pul xәrclәri
xammal vә әsas materiallar, kömәkçi materiallar
kәnardan alınan yanacaq
kәnardan alınan enerji, bütün işçilәrin әmәk haqları
işçilәrә verilәn ezamiyyә xәrclәri•

icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyriistehsal xәrclәr
material xәrclәri, әmәk haqqı xәrclәri, sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr
qeyriistehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar, nәqliyyat vә rabitә xәrclәri
xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, sex vә ümumzavod xәrclәri
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri

•

fondverimi, fondtutumu, materialtutumu, fondla silahlanma sәviyyәsi, xüsusi kapitalın rentabelliyi kimi
göstәricilәrdәn istifadә olunur
borc kapitalının rentabelliyi, xüsusi kapitalın rentabelliyi, müәssisәnin balans mәnfәәti kimi göstәricilәrdәn
istifadә olunur
iqtisadi, fondverimi, inteqral sәmәrә, rentabellik norması, rentabellik indeksi vә ödәmә müddәti kimi
göstәricilәrdәn istifadә olunur
inteqral sәmәrә, rentabellik norması, rentabellik indeksi vә ödәmә müddәti kimi göstәricilәrdәn istifadә olunur•
fondverimi vә fondtutumu, inteqral sәmәrә, rentabellik norması, rentabellik indeksi vә ödәmә müddәti kimi
göstәricilәrdәn istifadә olunur

ümumi milli mәhsul adlanır
rentabellik adlanır
mәnfәәt adlanır
iqtisadi sәmәrә adlanır•
sәmәrәlilik adlanır

ümumi milli mәhsul adlanır
sәmәrәlilik adlanır
sәmәrә adlanır•
rentabellik adlanır
mәnfәәt adlanır

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

yaxşı işlәk marketinq әsasında mәhsul istehsalı vә satışının hәcminin ümumdünya artırılması

•
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Müәssisәlәrin mәnfәәtindәn neçә faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur?

әyricilik müәssisәlәrindә mәhsulun rentabelliyi:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә marja:

Müәssisәdә mühasibat hesabatına uyğun olaraq mәnfәәtin hansı növlәri fәrqlәndirilir?

Verilәn variantlardan hansında qiymәtlәrin növlәri qeyd edilmәmişdir?

Qiymәtin funksiyaları:

formalaşdırılmamış marketinq vә reklam şәraitindә mütlәq yeni avadanlıq parkı tәlәb edәn rәqabәtqabliyyәtli,
bahalı vә yüksәk keyfiyyәtli mәhsul növlәrinin paylarının artırılması istiqamәtindә struktur dәyişikliklәri hәyata
keçirmәk

•
mövcud istehsal güclәrindәn maksimum istifadә, zәrurәt olarsa onun artırılması, istehsal potensialından vә bütün
resurslardan rasional istifadә
bütün xәrc elementlәri vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması
bazar şәraitindә mәntiqli, elmiәsaslandırılmış qiymәt siyasәti aparmaq

14 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur.
17 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur.
18 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur.
12 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur.
20 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur.•

әsas fәaliyyәtdәn әldә edilәn mәnfәәtin mәhsulun satışıından әldә edilәn gәlirә nisbәtinin faizlә ifadәsidir.
mәhsulun satışından әldә edilәn mәnfәәtin mәhsulun satışıından әldә edilәn gәlirә nisbәtinin faizlә ifadәsidir.
mәhsulun satışından әldә edilәn mәnfәәtin satılmış mәhsulun maya dәyәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsidir.•
balans mәnfәәtin müәssisәnin aktivlәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsidir.
xalis mәnfәәtin müәssisәnin aktivlәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsidir.

әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.
buraxılış qiymәti ilә maya dәyәri arasında olan fәrqi kimi hesablanır.•
buraxılış qiymәti ilә maya dәyәrinin cәmi kimi hesablanır
satışların pula ifadәdә ümumi hәcmindәn vә mәcmu mәsrәflәrdәn istifadә edilmәklә hesablana bilәr.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına әsas kapitalın artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.

ümumi mәnfәәt, satışdan alınan mәnfәәt, vergiqoyuluşuna qәdәr olan mәnfәәt, әsas fәaliyyәtdәn alınan mәnfәәt vә
hesabat dövrünün ümumi mәnfәәti.
ümumi mәnfәәt, satışdan kәnar mәnfәәt, vergiqoyuluşuna qәdәr olan mәnfәәt, әsas fәaliyyәtdәn alına mәnfәәt vә
hesabat dövrünün xalis mәnfәәti.
ümumi mәnfәәt, satışdan alınan mәnfәәt, vergiqoyuluşuna qәdәr olan mәnfәәt, әsas fәaliyyәtdәn alınan mәnfәәt vә
hesabat dövrünün xalis mәnfәәti.

•
ümumi mәnfәәt, xüsusi mәnfәәt, satışdan alınan mәnfәәt, vergiqoyuluşuna qәdәr olan mәnfәәt, hesabat dövrünün
xalis mәnfәәti.
ümumi mәnfәәt, müxtәli әlavә xidmәtdәn alınan mәnfәәt, vergiyә cәlb edilәn mәnfәәt, әsas fәaliyyәtdәn alınan
mәnfәәt vә hesabat dövrünün xalis mәnfәәti.

müәssisәdaxili qiymәtlәr•
sәnaye mәhsuluna topdansatış qiymәti, tikinti mәhsuluna qiymәt
tәdarük qiymәtlәri
yük vә sәrnişin nәqliyyatının tariflәri
pәrakәndәsatış qiymәtlәri

tәşkiletmә, nәzarәt, tәhlil, tәnzimlәmә
uçot, stimullaşdırma, bölgü•
tәnzimlәmә, tәşkiletmә, bölgü
uçot, stimullaşdırma, bölgü, tәhlil
uçot, tәnzimlәmә, stimullaşdırma, tәhlil
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Sahә müәssisәlәrinin ümumi rentabellik göstәricisi necә hesablanır?

Qeyd edilәn variantlardan hansında ictimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı göstәrilmişdir?

Beynәlxalq tәcrübәdә investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyini әsaslandırmaq üçün hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur?

İqtisadi sәmәrә dedikdә:

Sahә iqtisadiyyatında mәnfәәti aşağıdakı kimi qiymәtlәındirmәk olar:

Yüngül sәnaye sahәlәrindә mәnfәәtin artırilmasının ümumi yollarına aid deyil:

İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәri dedikdә:

mәnfәәtin әsas vә normalaşdırılan dövriyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti•
mumi mәhsulun әsas vә normalaşdırılan dövriyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti
reallaşdırılmış mәhsulun әsas vә normalaşdırılan dövriyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti
mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti
mәnfәәtin dövriyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi

il әrzindә yaradılmış ümumi daxili mәhsul
il әrzindә yaradılmış milli gәlir•
milli sәrvәt
il әrzindә yaradılmış ümumi milli mәhsul
il әrzindә yaradılmış xalis milli mәhsul

borc kapitalının rentabelliyi, xüsusi kapitalın rentabelliyi, müәssisәnin balans mәnfәәti.
inteqral sәmәrә, rentabellik norması, rentabellik indeksi vә ödәmә müddәti•
iqtisadi, fondverimi, inteqral sәmәrә, rentabellik norması, rentabellik indeksi vә ödәmә müddәti
fondverimi vә fondtutumu, inteqral sәmәrә, rentabellik norması, rentabellik indeksi vә ödәmә müddәti
fondverimi, fondtutumu, materialtutumu, fondla silahlanma sәviyyәsi, xüsusi kapitalın rentabelliyi

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

•
ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәtindәn alınan nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә

sahә müәssisәlәrinin xәrclәri vә pul gәlirlәri arasındakı fәrq kimi
sahә müәssisәlәrinin pul gәlirlәri vә sex maya dәyәri arasındakı fәrq kimi
sahә müәssisәlәrinin balans mәnfәәti vә mәhsulun istehsal maya dәyәri arasındakı fәrq kimi
istehsal vә tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsinә çәkilәn xәrclәrlә sahә müәssisәlәrinin ümumi gәliri
arasındakı fәrq kimi
ümumi gәlirlә vә istehsal xәrclәri vә tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsinә çәkilәn xәrclәr arasındakı
fәrq kimi

•

formalaşdırılmamış marketinq vә reklam şәraitindә mütlәq yeni avadanlıq parkı tәlәb edәn rәqabәtqabliyyәtli,
bahalı vә yüksәk keyfiyyәtli mәhsul növlәrinin paylarının artırılması istiqamәtindә struktur dәyişikliklәri hәyata
keçirmәk

•
yaxşı işlәk marketinq әsasında mәhsul istehsalı vә satışının hәcminin ümumdünya artırılması
mövcud istehsal güclәrindәn maksimum istifadә, zәrurәt olarsa onun artırılması, istehsal potensialından vә bütün
resurslardan rasional istifadә
bütün xәrc elementlәri vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması
bazar şәraitindә mәntiqli, elmiәsaslandırılmış qiymәt siyasәti aparmaq
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Müәssisәdә satışın rentabelliyi göstәricisi necә hesablanır?

Sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsullara qiymәtin müәyyәn edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri
olan amillәr:

ETTnin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi, istehsalın tәmәrküzlәşmәsi, kombinәlәşmәsi, ixtisaslaşması vә
kooperativlәşmәsi, işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması, istehsalın әrazi üzrә düzgün yerlәşdirilmәsi vә
s. kimi amillәr:

Yüngül sanaye müәssi¬sәlәrindә ümumi rentabellik göstәricisi:

Yüngül sәnayedә istehsal olunan mәhsullara qiymәtin müәyyәn edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan
şәrtlәr:

madditexniki tәminat vә satış işlәrinin әlverişli tәşkili, istehsalın hәcminin artırılması, keyfiyyәtin yüksәldilmәsi,
әmәk mәhsuldarlığının artım tempinә nisbәtdә әmәk haqqının artım tempinin yüksәk olması başa düşülür
müәssisәlәrin istehsal sahәlәrinin genilәndirilmәsi, sifarişlәr zәnbilinin sabitliyi şәraitindә avadanlıqların sayının
artırılması, işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması, istehsalın әrazi üzrә düzgün yerlәşdirilmәsi vә s.
ETTnin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi, müәssisәlәrin ölçülәrinin böyümәsi, ekstensiv istehsala üstünlüyün
verilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmәsi, kombinәlәşmәsi, ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi, işçilәrin ixtisas
sәviyyәlәrinin artırılması, istehsalın әrazi üzrә düzgün yerlәşdirilmәsi vә s.
fәhlәlәrin ixtisas dәrәcәlәrinin vә әmәk haqlarının artırılması, plan tapşırıqlarının icrasına nәzarәt, satış
kanallarının genişlәndirilmәsi
bu yüksәlmәni tәmin edәn şәrtlәrETTnin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi, istehsalın tәmәrküzlәşmәsi,
kombinәlәşmәsi, ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi, işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması, istehsalın әrazi
üzrә düzgün yerlәşdirilmәsi vә s.

•

mәnfәәtin әsas vә normalaşdırılan döv¬riyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
mәnfәәtin satışla әlaqәdar xәrclәrin ümumi mәblәğinә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
mәnfәәtin satışın hәcminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi•
ümumi mәhsulun satışın hәcminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
әmtәәlik mәhsulun satışın hәcminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi

mәhsulun qiymәtinin onun maya dәyәrindәn aşağı olması, amortizasiya norması vә fәhlәlәrin әmәk haqları
mәhsulun qiymәti onun maya dәyәrindәn yüksәk olmalı, mәhsulun qiymәtinә alıcının münasibәti aydın olmalı,
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları istelakçı müәssisә üçün aydın olmalıdır

•
sahә müәssisәlәrindә fәhlәlәrin işә münasibәti, analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı
davranışları
istehsalın hәcmi, fondla silahlanma vә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
amortizasiya norması vә fәhlәlәrin әmәk haqlarının, mәhsulun qiymәtinә vasitәçilәrin әlavәlәrinin hәmçinin
nәqliyyat xәrclәri

istehsalın rentabelliyinin vә әmәk tutumunun yüksәldilmәsi amillәrinә aid edilir
istehsalın sosialpsixoloji nәticәlәrinin yüksәldilmәsi amillәrinә aid edilir
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәrinә aid edilir•
istehsalın hәcminin vә material tutumunun yüksәldilmәsi amillәrinә aid edilir
istehsalın material tutumunun yüksәldilmәsi amillәrinә aid edilir

ümumi mәhsulun әsas vә normalaşdırılan döv¬riyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır
reallaşdırılmış mәhsulun әsas vә normalaşdırılan döv¬riyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
hesablanır nisbәti kimi hesablanır
mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır
mәnfәәtin döv¬riyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır
mәnfәtin әsas vә normalaşdırılan döv¬riyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır•

mәhsulun qiymәti onun maya dәyәrinә bәrabәr olmalı, mәhsulun qiymәtinә alıcının münasibәti aydın olmalı,
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları istehsalçı müәssisә üçün aydın olmalıdır
mәhsulun qiymәti onun maya dәyәrindәn yüksәk olmalı, mәhsulun qiymәtindә mәnfәәtin payı 11%dәn az
olmamalı, analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları istehlakçı müәssisә üçün aydın
olmalıdır
mәhsulun qiymәti onun maya dәyәrindәn yüksәk olmalı, mәhsulun qiymәtinә alıcının münasibәti aydın olmalı,
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları istehlakçı müәssisә üçün aydın olmalıdır

•
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Yüngül sәnaye mәhsullarına tәtbiq edilәn qiymәtlәrin funksiyaları:

Yüngül sәnayedә hansı mәhsullar istehsal olunur?

Toxuculuq sәnayesindә hansı mәhsullar istehsal olunur?

Trikotaj sәnayesindә hansı mәhsulllar istehsal olunur?

mәhsulun qiymәti onun maya dәyәrindәn yüksәk olmalı, mәhsulun qiymәtinә alıcının münasibәti aydın olmalı,
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları istehlakçı müәssisә üçün aydın olmalıdır
mәhsulun kommersiya maya dәyәri onun maya dәyәrindәn yüksәk olmalı, mәhsulun qiymәtinә alıcının
münasibәti aydın olmalı, analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları istehlakçı
müәssisә üçün aydın olmalıdır

uçotqiymәt mәhsul istehsalına vә satışına ictimai zәruri әmәk mәsrәflәrini әks etdirir; stimullaşdırma  öz әksini
qәnaәtdә, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә tapır; bölgü  öz әksini müәyyәn qrup mәhsullar üzrә әmlak
vergisini, ӘDVni vә s.nin qiymәtdә nәzәrә alınmasında tapır
uçotqiymәt mәhsul istehsalına vә satışına ictimai zәruri әmәk mәsrәflәrini әks etdirir; stimullaşdırmaöz әksini
qәnaәtdә, istehsalın sәmәrәliliyinin vә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә tapır; bölgü öz әksini müәyyәn
qrup mәhsullar üzrә aksiz vergisini, ӘDVni vә s.nin qiymәtdә nәzәrә alınmasında tapır

•
uçotqiymәt mәhsulun satışına ictimai zәruri әmәk mәsrәflәrini әks etdirir; stimullaşdırma  öz әksini istehsal
xәrclәrinә qәnaәtdә tapır; bölgü  öz әksini bir qrup mәhsullar üzrә әmlak vergisini, ӘDVni vә s.nin qiymәtdә
nәzәrә alınmasında tapır
uçotqiymәt mәhsul istehsalına vә satışına ictimai zәruri әmәk mәsrәflәrini әks etdirir; stimullaşdırma  öz әksini
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә tapır; bölgü  öz әksini müәyyәn qrup mәhsullar üzrә vergilәrin
qiymәtdә nәzәrә alınmasında tapır
uçotqiymәt mәhsul istehsalına ictimai zәruri әmәk mәsrәflәrini әks etdirir; stimullaşdırma  öz әksini istehsal
hәcminin yüksәldilmәsindә tapır; bölgü  öz әksini müәyyәn qrup mәhsullar üzrә ӘDVni vә s.nin qiymәtdә
nәzәrә alınmasında tapır

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

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

•
tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn
hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, idman
paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr mәmulatlar

parça, kәndir, sicim, corab mәmulatları, alt paltar, üst paltar, әlcәk mәmulatları, toxunmuş papaqlar, şәrflәr, sәnaye
vә tibb tәyinatlı mәmulatlar, vә s.
corab mәmulatları, alt paltar, üst paltar, әlcәk mәmulatları, baş geyimlәri (toxunmuş papaqlar), şәrflәr, sәnaye vә
tibb tәyinatlı mәmulatlar vә s.

•
xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kәmәr, kağız, süni liflәr, sintetik liflәr, mәftil, yüngül sәnaye
müәssisәlәrindә istifadә olunan alәt vә tәrtibatlar, şüşәsaxsı qablar, palto, köynәk, gәbә, göndәri, xәzdәri vә s
dәri ayaqqabılar, toxunulmuş vә rezin ayaqqabılar, tikiş mәmulatları, geyim aksesuarları, xәzdәn hazırlanmış
geyimlәr, xәzdәn hazırlanmış papaqlar, dәridәn hazırlanmış geyimlәr, idman paltarları, xüsusi geyimlәr, digәr
mәmulatlar
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Tikiş sәnayesindә hansı mәhsullar istehsal olunur?

Mәhsulun keyfiyyәti dedikdә:

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

Bütün istehlak xassәlәri kompleksini özündә cәmlәşdirәn әsas göstәrici:

Mәhsulun xassәsi dedikdә:

Keyfiyyәt sәviyyәsi:

pambıq sap, yun vә kimyavi liflәr, corab mәmulatları, alt paltar, üst paltar, әlcәk mәmulatları, baş geyimlәri, şәrflәr,
sәnaye vә tibb tәyinatlı mәmulatlar vә s.

şalvar, köynәk, kişi, qadın vә uşaq kostyumları, hәrbçilәr üçün yataq kisәsi, hәrbi qış gödәkçәsi (xәzli), hәrbi yay
kostyumu, hәrbçilәr üçün iş kostyumu, yatak ağ dәstlәri, hәrbçilәr vә sıravi vәtәndaşlar üçün çadırlar (alaçıqlar),
paltolar, gödәkçәlәr vә s.

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

mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tәәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusu

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

mәhsulun estetik göstәricilәri
mәhsulun maya dәyәri•
texnolojilik göstәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә göstәricilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti

fond tutumudur.
istehsalın hәcmidir.
istehlak qabliyyәtidir.
mәhsulun keyfiyyәtidir.•
material tutumudur.

mәhsulun material tutumu başa düşülür.
mәmulatın yaradılması, istismarı vә ya işlәdilmәsi zamanı onun meydana gәlәn obyektiv xüsusiyyәti başa düşülür.•
mәmulatın istehsalı vә lәğv edilmәsi zamanı onun meydana gәlәn obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәti başa düşülür.
mәhsulun estetik göstәricilәri vә material tutumu başa düşülür.
mәmulatın yaradılması, saxlanılması zamanı onun meydana gәlәn subyektiv xüsusiyyәti başa düşülür.

keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn yüngül sәnaye mallarının keyfiyyәt göstәricilәrinin normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә
tutulan әsas, fundamental kәmiyyәt göstәricilәri ilә müqayisәli qiymәtlәndirilmәsidir.
yüngül sәnaye mallarının әsas göstәricilәrinin normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulan әsas, fundamental statistik
göstәricilәri ilә müqayisәsidir.

•
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Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qruplara bölünmәsi:

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

Mәmulatın estetik göstәricilәri:

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

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

Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtini xarakterizә edir:

keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn yüngül sәnaye mallarının keyfiyyәt göstәricilәrinin normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә
tutulan әsas, fundamental keyfiyyәt göstәricilәri ilә müqayisәli qiymәtlәndirilmәsidir.

•
yüngül sәnaye mallarının keyfiyyәt göstәricilәrinin normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulan әsas, fundamental
statistik göstәricilәri ilә müqayisәsidir.
yüngül sәnaye mallarının әsas göstәricilәrinin normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulan әsas, fundamental keyfiyyәt
göstәricilәri ilә müqayisәli qiymәtlәndirilmәsidir.

ümumilәşdirilmiş göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, kompleks göstәricilәr.•
ümumilәşdirilmiş göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, kompleks göstәricilәr.
ümumi göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, texniki göstәricilәr.
ümumi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, texniki göstәricilәr.
ümumi göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, texniki göstәricilәr.

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

mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini
mәmulatın orijinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş kimi
xassәlәrini

•
mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsәlәrini
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәyyәn edilmiş
funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsәlәrini
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

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

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

alıcıların müәyyәn qrupu üçün maraq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin edәn
xassәlәrin mәcmusu

•
mәhsulun qiymәti
mәhsulun öz tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusu
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrclәrin hәmi
dövriyyә vә tәdavül fondları istifadә göstәricilәri
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Yüngül sәnayedә әmәyin sәmәrәlilik dәrәcәsini hesablamaq üçün aşağıda verilәn göstәricilәrin
hansından istifadә edilir?

İstehsal sisteminin ümumi mәqsәdinin qiymәtlәndirilmәsindә tәtbiq olunmayan göstәricilәr hansılardır?

Yüngül sәnayedә istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricilәr:

Yüngül sәnayedә müәssisәlәr üzrә mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi:

әmәyin sәmәrәlilik dәrәcәsini hesablamaq üçün aşağıda verilәnlәrdәn hansından istifadә edilir?

әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

Sәnayedә müqayisәli (nisbi) sәmәrәlilik dedikdә:

vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn materialların hәcmi
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilәn mәhsulun hәcmi•
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn xәrclәr
investisiya qoyuluşunun rentabelliyi
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn elektrik enerjisi

profilinә aid olan mәhsulun bazar payı, rәqabәt üstünlüklәrinin davamlığı; potensial inkişaf imkanları
fondverimi, fondtutumu, әmәktutumu, әmәk mәhsuldarlığı•
mәqsәdә nail olmaq sәviyyәsi, yekun nәticәnin  satış hәcminin mәqsәd ölçüsünә nisbәti
tәlәbatın odәnilmәsi sәviyyәsi, yekun nәticәnin tәlәbatın ölçüsünә nisbәti
potensial tәlәbatın ölçüsü, rәqabәt üstünlüklәrinin davamlığı, potensial inkişaf imkanları

әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, ümumi daxili mәhsul, ümumi gәlir
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı•
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı
әmәk haqqının sәviyyәsi, mәnfәәt, әmәk mәhsildarlığı, fondverimi
ümumi milli mәhsul, ümumi rentabellik, mәhsul vahidinin maya dәyәri

әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә sonra mәhsulun istehsal maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin hәmin qәnaәti satış
sonra tәmin edәn kәmiyyәtә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasından әldә edilәn qәnaәti tәmin edәn innovasiya tәdbirlәrinә çәkilәn
xәrclәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә әsalı vәsait qoyuluşundan sonra mәhsulun maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin
hәmin qәnaәti tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.

•
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә sonra mәhsulun sex maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin hәmin qәnaәti tәmin edәn
әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.
ETTnin nәticәlәrinin istehsala tәtbiqindәn әvvәl vә sonra mәhsulun mәhsulun keyfiyyәtlәri arasındakı fәrqin
hәmin qәnaәti tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.

investisiya qoyuluşunun rentabelliyi
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn materialların hәcmi
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn elektrik enerjisi
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn xәrclәr
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilәn mәhsulun hәcmi•

әsas kapital
torpaq
әmәk resurslarından•
dövriyyә kapitalı
tәşәbbüskarlıq

variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqinә nisbәti başa düşülür•
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti
sәmәrәliliyin orta göstәricisi
istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadә göstәricisi
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Sәmәrәlilik meyarı dedikdә:

İqtisadi sәmәrә nәdir?

Bütöv xalq tәsәrrüfatında mütlәq sәmәrә müәyyәn edilir:

İqtisadi sәmәrәlilik nәdir vә qeyd edilәnlәrdәn hansı onun yüksәldilmәsi amillәrindәn biridir?

Yüngül sәnaye istehsalında sәmәrәlilik dedikdә:

Yüngül sәnayedә yeni tikilәn müәssisәlәr, sexlәr vә digәr obyektlәr vә ayrıayrı tәdbirlәr üzrә rentabellik
göstәricisi:

әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәti

istehsal fәaliyyәti zamanı mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin faydalı hissәsi başa düşülür
istehsal fәaliyyәtinin son nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin gәtirdiyi sәmәrә•
istehsal fәaliyyәtinin aralıq nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin kәmiyyәti
istehsal fәaliyyәtinin nәticәsi olaraq istehsal edilmiş mәhsulun ümumi hәcminin dәyәr ifadәsi
istehsal fәaliyyәtindә istifadә edilәn bütün resursların istehlak hәcmi

iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtә cәlb edilәn
resursların dәyәr ifadәsindә cәmi
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan
mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә

•
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan
nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә
sahә vә ya onun ayrılıqda hәr bir müәssisәsindә il әrzindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrin say
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәti ilә әlaqәdar
çәkilәn xәrclәrin mütlәq ölçüdә cәmi

milli gәlirin orta aylıq artımının bu artımı tәmin edәn işçi qüvvәsinin orta illik maaşına nisbәti kimi müәyyәn eilir
milli gәlirin orta illik artımının bu artımı tәmin edәn kapital qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn eilir•
il әrzindә istehsal olunan mәhsulun kәmiyyәti vә ya vahid mәhsulun istehsalına sәrf edilәn iş vaxtı kimi müәyyәn
edilir
vaxt vahidi әrzindә istehsal olunan mәhsulun kәmiyyәti vә ya vahid mәhsulun istehsalına sәrf edilәn iş vaxtı kimi
müәyyәn edilir
ümumi milli gәlirin orta günlük artımının bu artımı tәmin edәn ortaillik kapital qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn
eilir

alınan iqtisadi sәmәrәnin bu sәmәrәni tәmin edәn xәrclәrә nisbәtidir vә onun yüksәldilmәsi amillәrindәn bir isә iş
yerlәrindә izafi ehtiyatların olması
alınan iqtisadi sәmәrәnin bu sәmәrәni tәmin edәn xәrclәrә nisbәtidir vә onun yüksәldilmәsi amillәrindәn bir isә
istehsal prosesinin başlanması
alınan iqtisadi sәmәrәnin bu sәmәrәni tәmin edәn xәrclәrә nisbәtidir vә onun yüksәldilmәsi amillәrindәn bir isә
istehsalın ixtisaslaşmasıdır

•
alınan iqtisadi sәmәrәnin bu sәmәrәni tәmin edәn xәrclәrә nisbәtidir vә onun yüksәldilmәsi amillәrindәn bir isә
istehsal prosesindәki fasilәlәr
alınan iqtisadi sәmәrәnin bu sәmәrәni tәmin edәn xәrclәrә nisbәtidir vә onun yüksәldilmәsi amillәrindәn bir isә
istehsal sahәlәrinin artıqlığı

alınan iqtisadi sәmәrәnin bu sәmәrәni tәmin edәn işçilәrin әmәk haqlarına nisbәti başa düşülür
sahә müәssisәlәrinin istehsal xәrclәri ilә müqayisәdә nәticәnin sәviyyәsi (dәrәcәsi) başa düşülür•
istehsal proseslәrindә yaranan xәrclәrlә müqayisәdә nәticәnin azalma tendensiyası başa düşülür
istehsal proseslәrindә yaranan xәrclәrlә müqayisәdә nәticәnin artım tendensiyası başa düşülür
alınan iqtisadi nәticәnin bu nәticәni tәmin edәn işçilәrin әmәk haqlarına nisbәti başa düşülür

әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı istehsal hәcminin artımını tәmin edәn mәblәә kimi
hesablanır.
müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәri
arasındakı fәrqin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.

•
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına әsas kapitalın artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.



3/15/2017

95/108

620

621

622

623

624

625

626

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәliliyi göstәricisi necә hesablanır?

Yüngül sәnayedә satışın rentabelliyi göstәricisi necә hesablanır?

İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

İstehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır?

Müәssisәlәrdә әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәliliyi necә hesablanır?

Sәnayedә mütlәq sәmәrәlilik dedikdә:

Qeyd edilәn variantlardan hansında ictimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı göstәrilmişdir?

müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәri
arasındakı nisbәtin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.
müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәrinin
hasilinin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.

әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı istehsal hәcminin artımını tәmin edәn mәblәә nisbәti
kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına istehsal hәcmininn artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.•
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına әsas kapitalın artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun özünüödәmә müddәtinә nisbәti
kimi.

mәnfәәtin әsas vә normalaşdırılan dövriyyә istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
mәnfәәtin satışla әlaqәdar xәrclәrin ümumi mәblәğinә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
әmtәәlik mәhsulun satışın hәcminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
ümumi mәhsulun satışın hәcminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
mәnfәәtin satışın hәcminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi•

istehsal prosesindәki fasilәlәr
istehsal prosesinin başlanması
istehsalın ixtisaslaşmasıdır•
istehsal sahәlәrinin artıqlığı
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması

әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı•
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul
әmәk haqqının sәviyyәsi, mәnfәәt
ümumi daxili mәhsul, ümumi gәlir
ümumi milli mәhsul, ümumi rentabellik, mәhsul vahidinin maya dәyәri

illik mәnfәәt artımının bu artımı tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna hasili kimi
illik mәnfәәt artımının bu artımı tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi hesablanır•
illik mәnfәәtin müәssisәnin әsas vә normalaşdırılan dövriyyә fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
illik mәnfәәt artımının bu artımı tәmin edәn әsas fondlara nisbәti kimi
illik mәnfәәtin bu mәnfәәti tәmin edәn ümumi xәrclәrә nisbәti kimi

әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәği
әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәti
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәti başa düşülür•
әldә olunmuş sәmәrәrnin keyiyyәtini xarakterizәsi
әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarı

sahә müәssisәlәrinin illik istehsal hәcmi
il әrzindә yaradılmış milli gәlir•
rentabellik
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Vaxt norması tәtbiq edildikdә işәmuzd qiymәtlәndirmә necә aparılır?

Müvafiq ixtisaslı işçinin tarif maaşı necә hesablanır:

Yüngül sanayedә vaxt normasi әmәk normasının tәrkib hissәsi kimi neçә hesablanır?

Kadr axıcılığının motiv¬lәrinә aid deyil:

Tarif maaşı dedikdә:

Sәnayedә әmәk haqqı:

il әrzindә yaradılmış ümumi daxili mәhsul
sahә müәssisәlәrindә il әrzindә yaradılmış xalis mәhsul

ici dәrәcәli tarif әmsalının vahid mәhsulun istehsalı üçün müәyyәn edilmiş vaxt normasına vurulması yolu ilә.
inci dәrәcәli işçinin tarif әmsalı ilә istehsalın hәcminin nisbәti kimi.
birinci dәrәcә tarif maaşı vә ici dәrәcәli işçinin tarif әmsalı vә istehsalın hәcminin hasili kimi.
birinci dәrәcә tarif maaşı ici dәrәcәli tarif әmsalına vurulması yolu ilә.•
istehsala bilavasitә xidmәt edәn mühәndistexniki işçilәrin vә fәhlәrin әmәk tutumu kimi.

müәyyәn işçi tәrәfindәn müәyyәn vaxt kәsiyindә istehsal etdiyi mәhsulun hәcmi, tarif maaşı vә ici dәrәcәli tarif
әmsalının hasili kimi.
inci dәrәcәli işçinin tarif әmsalı ilә istehsalın hәcminin nisbәti kimi.
birinci dәrәcә tarif maaşı vә ici dәrәcәli işçinin tarif әmsalı vә istehsalın hәcminin hasili kimi.
birinci dәrәcә tarif maaşı ilә ici dәrәcәli tarif әmsalının hasili kimi.•
istehsala bilavasitә xidmәt edәn mühәndistexniki işçilәrin vә fәhlәrin әmәk tutumu kimi müәyyәn edilir.

MTTyә sәrf edilәn vaxt, әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, boşdayanma vaxtı
vә hazırlıqtamamlama vaxtının hasili kimi.
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan fasilәlәr
vә hazırlıqtamamlama vaxtının nisbәti kimi.
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan fasilәlәr
vә hazırlıqtamamlama vaxtının hasili kimi.
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan fasilәlәr
vә hazırlıqtamamlama vaxtının cәmi kimi.

•
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan
boşdayanmalar vә hazırlıqtamamlama vaxtının fәrqi kimi.

istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi•
xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im¬kanlarının yoxluğu
ixtisasın artırılması im¬kanlarının yoxluğu
әmәk şәraitinin әlverişsiz vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması
işin möv¬süm¬lü olması

il әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının etimal edilәn miqdarı başa düşülür.
tarif dәrәcәlәri vә tarif әmsallarının cәmi başa düşülür.
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının mütlәq miqdarı başa düşülür.•
vәzifә maaşları başa düşülür.
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının müәyyәn edilmәmiş miqdarı başa düşülür.

cari dövr üçün әmәk haqqı fondunu sәnayedә çalışanların orta siyahı sayına bölmәk vә alınmış nәticәni hesabat
dövründәki işçilәrin sayına bölmәklә hesablanır.
cari dövr üçün әmәk haqqı fondunu sәnayedә çalışanların orta siyahı sayına bölmәk vә alınmış nәticәni hesabat
dövründәki işçilәrin sayına vurmaqla hesablanır.
müvafiq iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyasını yerinә yetirmәk üçün işә götürәn tәrәfindәn pul vә natura formasında
ödәnilәn gündәlik vә ya aylıq mәblәğ, habelә ona edilәn әlavәlәrin, mükafatların vә digәr ödәnişlәrin
mәcmusudur.

•
cari dövr üçün әmәk haqqı fondunu sәnayedә çalışanların orta siyahı sayına vurmaq vә alınmış nәticәni hesabat
dövründәki işçilәrin sayına bölmәklә hesablanır.
müәssisәnin işçilәrinә yerinә yetirilmiş işlәrә görә müәssisәnin işçilәrinә hesablanmış әmәyin ödәnilmәsi
fondunun bir hissәsidir.
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Tikiş sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın sәmәrәli tәşkili üçün:

Tikiş sәnaye müәssisәlәrindә iş yerinә xidmәt norması:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin normalaşdırılması:

Yüngül sәnayedә qulluqçular kateqoriyasına aid edilir:

әmәk mәhsuldarlığı göstәricilәrinә aiddir:

Yüngül sәnayedә әmәyin vaxtamuzd ödәnişi forması üçün aşağıdakı variantlardan hansı әsas götürülür?

Yüngül sәnayedә әmәyin işәmuzd ödәnişi forması üçün aşağıdakı variantlardan hansı әsas götürülür?

әmәk haqqı indeksi dedikdә:

әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn MTT normalarından istifadә edilir.
әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn istehsal normalarından istifadә edilir.
әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn әmәk normalarından istifadә edilir.•
istehsal prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn materil normalarından istifadә edilir.
әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn әmәk haqqı fondundan istifadә edilir

bilavasitә MTTyә vә istehsala sәrf olunan vaxt vә tәşkilati xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.
texniki xidmәtә sәrf olunan vaxt vә tәşkilati xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.•
istehsal sahәlәrinә sәrf olunan vaxt vә texniki xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.
texniki xidmәtә sәrf olunan vaxt vә servis xidmәtinә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.
istehsala sәrf olunan vaxt vә tәşkilati xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.

istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın faktiki әmәktutumunu müәyyәn etmәyi tәmin edir.
istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәktutumunu müәyyәn etmәyi tәmin edir.•
peşә vә ixtasas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı vә әmәk haqqına qәnaәti tәmin edir.
әmәk haqqına qәnaәti tәmin edir.
zәruri avadanlıqların texniki parametrlәrini müәyyәn etmәyi tәmin edir.

bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn işçilәr.
mühәndisitexniki işçilәır, istehsalın tәşkili vә idarәedilmәsi işini icra edәn mütәxәsisi vә rәhbәrlәr.
maliyyәuçot, tәchizatsatış bәzi inzibatiudarә işçilәri:•
әsas sexlәrin fәhlәlәri.
istehsala texniki rәhbәrlik işlәrini icra edәn işçilәr.

düzgün cavab –a, b, c.
әmәyin fondla silahlılığı.
mәhsul istehsalının әmәktutumu.
vaxt vahidi әrzindә mәhsul istehsalı.•
düzgün cavab – a, b

düzgün cavab yoxdur.
göstәrilәn xidmәtin kәmiyyәti.
işlәnilmiş vaxtın miqdarı.•
istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı.
vәzifә okladı.

düzgün cavab yoxdur.
göstәrilәn xidmәtin kәmiyyәti
işlәnilmiş vaxtın miqdarı
istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı.•
vәzifә okladı.

•
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әmәk haqqı fondunun tәrkibinә daxildir:

Yüngül sәnayedә әmәk mәhsuldarlığının artırılması ehtiyatları dedikdә:

Yüngül sәnayedә istehsal norması necә hesablanır?

Yüngül sәnaye müәssisәlәrin işçilәrinin hәqiqi sayı dedikdә:

Yüngül sәnayedә kadr axıcılığı sәviyyәsinin azldılması:

Yüngül sәnaye istehsalını tәbiinatural xammal növlәri ilә tәmin edәn maddi istehsal sahәlәri:

Dövriyyә vәsaitlәri:

müәyyәn dövr әrzindә fәhlә vә qulluqçuların orta aylıq әmәk haqqının dinamikasının, artması vә ya azalmasının
göstәricisidir.

•
müәssisәnin müqavilә әsasında müvәqqәti cәlb etdiyi işçilәrin әmәk haqqlarını ödәmәk üçün nәzәrdә tutduğu pul
vәsaitlәri fondudur.
müәssisәnin öz işçilәrinә әmәk haqqını ödәmәk üçün kәnardan cәlb etdiyi pul vәsaitlәrinin mәcmusudur.
müәssisәnin öz işçilәrinә әmәk haqqını ödәmәk üçün nәzәrdә tutduğu pul vәsaitlәri vaşa düşülür.
görülmüş işlәrә, göstәrilmiş xidmәtlәrә görә verilәn haqdır, әmәyә görә pul mükafatı, әmәyin yaratdığı mәhsulun
dәyәrinin bir hissәsidir.

a, c.
әmәk haqqının natural qaydada üdәnilmәsinә yönәldilәn mәhsulların dәyәri.
stimullaşdırıcı vә kompensasiya edici ödәnişlәri.
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn asılı olmayaraq müәssisә tәrәfindәn ayrılmış ayrılmış bütün әmәk haqqının
mәblәği
a, b, c.•

әmәk resurslarına qәnaәtdә istifadә olunmayan real imkanlar başa düşülür.•
әmәk resurslarına qәnaәtdә istifadә üçün şәraitin yaradıәlmaması başa düşülür.
әmәk resurslarına qәnaәtdә istifadә olunan real imkanlar başa düşülür.
әmәk resurslarına qәnaәtin sәviyyәsi başa düşülür.
xarici vә tәbii şәraitin dәyişmәsinә müәssisәnin reaksiyası başa düşülür.

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
faydalı iş vaxtı fondunun mәhsul vahidinin istehsalı üçün müәyyәn edilmiş vaxt normsına nisbnәti kimi.•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.

plan ilindә işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasili başa düşülür.
gün әrzindә faktiki olaraq işlәyәnlәrin sayı başa düşülür.•
bazis ilindә işçilәrin sayı ilә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi hesabına işçi qüvvәsinә qәnaәtin hasili başa
düşülür.
bazis ilindә işçilәrin plan sayı ilә plan ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasili başa düşülür.
bazis ilindә işçilәrin sayı ilә bazis ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasili başa düşülür

maliyyә resurslarından istifadә sәviyyәsini yüksәldir.
işçi qüvvәsindәn istifadәnin yaxşılaşdırılmasının әsas ehtiyatlarındandır.•
işçi qüvvәsinin ixtisas sәviyyәsi mәnbәyidir.
dövriyyә kapitalından istifadә sәviyyәsini yüksәldir.
әsas kapitaldan istifadә sәviyyәsini yüksәldir.

neftkimya, kәnd tәsәrrüfatı
maşınqayırma vә cihazqayırma
metallurgiya: әlvan vә qara
kәnd tәsәrrüfatı: bitkiçilik vә heyvandarlıq•
rabitә, kәnd tәsәrrüfatı vә kimya sәnayesi

•
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Göndәri emalı müәssisәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisi
necә hesablanır?

Mәhsulun materialtutumu istehsal fondlarından istifadә göstәricisi kimi:

Yüngül sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır?

Sәnaye müәssisәsinin dövriyyә vәsaitlәri:

Tikiş sәnaye müәssisәnin dövriyyә fondları:

Yüngül sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır?

göndәri istehsal müәssisәsinin öz pul vәsaitlәrinin fasilәsiz dövranını tәmin etmәk mәqsәdi ilә dövriyyә vә
tәdavül fondlarının yaranmasına avans edilmişn pul vәsaitlәrinin mәcmusudur

•
göndәri istehsal müәssisәsinin öz pul vәsaitlәrinin fasilәsiz olaraq әmtәyә çevrilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә
dövriyyә vә tәdavül fondlarının yaranmasına sәrf edilmiş pul vәsaitlәrinin mәcmusudur
göndәri istehsal müәssisәsinin öz pul vәsaitlәrinin fasilәsiz dövranını tәmin etmәk mәqsәdi ilә dövriyyә vә
tәdavül fondlarının yaranmasından alınan pul vәsaitlәrinin mәcmusudur
göndәri istehsal müәssisәsinin öz pul vәsaitlәrinin fasilәsiz dövranını tәmin etmәk mәqsәdi ilә dövriyyә
fondlarının yaranmasına avans edilmişn pul vәsaitlәrinin mәcmusudur
göndәri istehsal müәssisәsinin öz pul vәsaitlәrinin fasilәsiz dövranını tәmin etmәk mәqsәdi ilә dövriyyә vә
tәdavül fondlarının yaranmasına sәrf edilmiş pul vәsaitlәrinin mәcmusudur

realizә edilmiş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәti kimi hesablanır
dövrdәki günlәrin sayının dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır•
istehsalda istifadә olunan dövriyyә fondlarının orta illik hәcminin tәdavül fondların orta illik hәcminә nisbәti
kimi hesablanır
vahid avadanlığın istehsal gücünün il әrzindә istehsal olunmuş ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır
dövrdә istehsal olunan mәhsulun ümumi hәcminin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır

maşın vә aqreqatların xalis çәkisi
istehsalın texniki sәviyyәsini xarakterizә edir
mәhsul istehsalına sәrf olunan material normasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün sәrf edilәn materialların ümumi çәkisini göstәrir
mәhsul vahidinә sәrf olunan material resurslarını xarakterizә edir•

müәyyәn zaman kәsiyindә buraxılan mәhsulun hәr manatına düşәn istehsal әsas fondlarının miqdarı
müәyyәn zaman kәsiyindә әsas fondların 1 manatına düşәn mәhsul buraxılışının hәcmi
müәyyәn zaman kәsiyindә realizә edilmiş mәhsulun hәcminin, manatla bu müddәtdә dövriyyә vәsaitlәrinin orta
qalığına nisbәti kimi hesablanır

•
әmәyin texniki tәchizat sәviyyәsi vә müәyyәn dövr әrzindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmәlәrinin sayı
müәyyәn dövr әrzindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmәlәrinin sayı

anbarda materialların, ehtiyat hissәlәrinin, yanacağın, hazır mәhsulun ehtiyatlarından ibarәtdir
dövriyyә fondları vә tәdavül fondlarından ibarәtdir•
sexlәrin avadanlıqları, anbardakı hazır mәhsuldan ibarәtdir
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondlarından ibarәtdir
bitmәmiş istehsal, anbardakı hazır mәhsuldan ibarәtdir

әmәk prosesinә daxil olmaqla hәr bir istehsal tsiklindә tamamilә istehlak olunaraq, hәmin tsikldә öz dәyәrini
bütünlüklә yaradılan mәhsulun üzәrinә köçürәn vә natural formasını dәyişәn istehsal vasitәlәrinın bir hissәsidir

•
mәhsul istehsalı üçün lazım olan әmәk predmetlәri vә istehsal vasitәlәrinin mәcmusundan ibarәtdir
әsas vә kömәkçi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, komplektlәşdirici
mәmulatlardan ibarәtdir
tsiklindә dәfәlәrlә iştirak edәrәk öz dәyәrini hissәhissә yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirәn әmәk alәtlәrindәn
ibarәtdir
istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edәrәk öz dәyәrini hissәhissә yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirәn istehsal
vasitәlәrindәn ibarәtdir

yüngül sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının müәssisәnin
topdansatış qiymәtlәrlә satılmış mәhsulun ümumi dәyәrinә nisbәti kimi
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Yüngül sәnayedә istehlak olunan xammal növlәrindәn hansılar respublikanın kәnd tәsәrrüfatında vә
sәnayenin digәr sahәlәrindә istehsal olunur?

Yüngül sәnaye istehsalında norma dedikdә:

Müәssisәnin özünün istehsalı olan yarımfabrikatların dәyәri:

Toxuculuq sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

Yüngül sәnayedә istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

Maddi istehsalın әn iri vә әhәmiyyәtli sahәsi olan sәnayeni tәşkil edәn yüngül sәnaye:

yüngül sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı istehsalda istifadә olunan dövriyyә fondlarının orta illik
hәcminin tәdavül fondların orta illik hәcminә nisbәti kimi hesablanır
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı müәssisәnin topdansatış qiymәtlәrlә satılmış mәhsulun ümumi dәyәrinin
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi

•
yüngül sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik hәcminin, dәyәr ifadәsilә
әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı faktiki realizә edilmiş mәhsulun hәcminin plnlaşdırılmış dövrdә kalendar
günlәrin sayına nisbәti kimi

sintetik vә süni liflәr, pambıq, yun, barama, kәtan, dәzgahlar
barama, göndәri vә kimyәvi liflәr, kәtan, sintetik vә süni liflәr
xәzdәri, iri vә kiçik buynuzlu malqara, kәtan, kimyәvi liflәr
tut ağacları, barama, göndәri, kimyәvi liflәr vә ötürücü qurğular
pambıq, yun, barama, göndәri, xәzdәri, sintetik vә süni liflәr•

sahә müәssisәlәrindә mәhsul vahidinin istehsalına materiallardan maksimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.

•
sahә müәssisәlәrindә әmtәәlik mәhsuların istehsalına materiallardan maksimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.
sahә müәssisәlәrindә mәhsul vahidinin istehsalına materiallardan, enerji resurslarından maksimum yol verilә bilәn,
yaxud minimum mәsrәf başa düşülür.
sahә müәssisәlәrindә mәhsul vahidinin istehsalına materiallardan minimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.
sahә müәssisәlәrindә mәhsul hәcminin istehsalına materiallardan maksimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.

bitmәmiş istehsalın dәyәrinә daxil edilir.•
istehsal ehtiyatlarını tәşkil edәn xammal vә materialların dәyәrinә daxil edilir.
bitmәmiş istehsalın dәyәrinә deyil hazır mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir.
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә daxil edilir.
hazır mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir.

әmәk mәhsuldarlığının artımının sürәtlәndirilmәsi; maddi ehtiyatlardan istifadәnin sәmәrәliliyini yüksәldilmәsi
vә s.

•
material tutumunu azaltmaq vә istehsal tullantılarını tәkrar emala deyil utilizasiya etmәk
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi
infrastruktur sahәlәrinin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsi
sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin artırılması

kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi
sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin artırılmaq
әmәk mәhsuldarlığının artımını sürәtlәndirilmәk•
müәssisәdә maşın v ә avadanlıqların sayının artırmaq
infrastruktur sahәlәrinin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsi

әsasәn toxuculuq, tikiş, xәzdәri, göndәri, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir•
toxuculuq, tikiş, xәzdәri, kәtan, pambıq, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
tikiş, yun, göndәri, ayaqqabı, kәnd tәsәrrüfatı vә xalçaçılıq, toxuculuq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir
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Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı kursunun obyektini tәşkil edir:

Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı kursunun obyekti kimi:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:

Sahә müәssisәlәrinin texniki inkişafımüәssisәnin texnikitexnoloji yeniliklәri hesabına:

Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş texnikitexnoloji bazasının formalaşdırılması vә
tәkmillәşdirilmәsi prosesi:

Hәr bir potensial investor müәyyәn bir layihәni hәyata keçirmәsi haqqında qәrar qәbul etmәzdәn әvvәl:

Sәnaye mәhsulu istehsalına çәkilәn xәrclәrә:

süni vә sintetik liflәr, tikiş, xәzdәri, neft mәhsulları, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn
ibarәtdir
tikiş, dәzgah, göndәri, toxuculuq, ayaqqabı, trikotaj vә xalçaçılıq kimi istehsal sahәlәrindәn ibarәtdir

maşınqayırma, ağır metallurgiya
yüngül sәnaye sahә vә yarımsahәlәri•
qida sәnayesi, tikiş sәnyesi
tikiş, tekstil, göndәri, qida sәnayesi
yüngül sәnaye, qida sәnayesi

әmәk vasitәlәri istehsal edәn sәnaye sahәlәridir
aqrar sanaye kompleksi, kәnd tәsәrrüfatıdır
hasilat vә emal sәnayesi ilә bilavasitә әlaqәli fәaliyyәt göstәrәn kәnd tәsәrrüfatıdır
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәsilәrindәn biri olan yüngül sәnaye sahә vә onun yarımsahәlәridir•
әhalinin gündәlik tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş qida sәnayesi

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

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş texnikitexnoloji bazasının formalaşdırılması vә
tәkmillәşdirilmәsi prosesidir

•
bilavasitә iş yerindә baş verdiyindәn onun istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәr üzrә tәrkib hissәlәrinәsex vә
istehsal sahәlәrinә ayrılması prosesidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş texnikitexnoloji bazasının genişlәndirilmәsi prosesidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müәssisәnin nizamnamәdә nәzәrdә tutulmuş qaydada idarәedilmәsi prosesidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinn sәmәrәli olmasına yönәldilmiş tәdbirlәr sistemidir

sahә müәssisәlәrindә tәdavül fondlarının hәcminin azaldılmasına sәbәb olur
investisiya yatırımını stimullaşdırır, kollektivdә sosialpsixoloji mühiti yaxşılaşdırır, amortizasiya fondundan
imtinaya şәrait yaradır
dövriyyә kapitalından sәmәrәli istifadәyә şәrait yaradaraq anbarsız istehsal üsuluna keçidi şәrtlәndirir
әsas fondların istismar müddәtinin artırılmasına, fondverimininazaldılmasına sәbәb olur
sahә müәssisәlәrindә texnikitexnoloji yeniliklәrin aparılması vә texniki inkişafı tәmin edir•

layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın
olmasını müәyyәn etmәli.
biznesplanla yaxından tanış olmalı.
düzgün cavablar a,b,c,d.•
tәklif edilәn layihәnin nә dәrәcәdә riskli elәcә dә, perspektivli olmasını müәyyәnlәşdirmәli
biznesplanın mәzmununu tәşkil edәn texnikiiqtisadi göstәricilәrin nә dәrәcәdә düzgün әsaslandırıldığını
dәqiqlәşdirmәli
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әsas fondların tәkrar istehsalı istiqamәtinә uyğun olaraq kapital qoyuluşu aşağıdakılara bölünür:

Yüngül sәnaye müәssisәlәrindә biznesplan tәrtib edilәrkәn hansı әsas şәrtlәr nәzәrә alınmalıdır?

Hәr bir potensial investor müәyyәn bir layihәni hәyata keçirmәsi haqqında qәrar qәbul etmәzdәn әvvәl:

Hәr bir potensial investor müәyyәn bir layihәni hәyata keçirmәsi haqqında qәrar qәbul etmәzdәn әvvәl:

Biliklәrin istifadәsi ilә müxtәlif, cürbәcür fikirlәrin yeni, mükәmmәllәşdirilmiş mәhsul, xidmәt vә ya
metodlara çevrilmәsi:

İstehsalın әrazi üzrә rasional yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin
bölgüsünün baş planında hansı әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır?

xammal vә materiallara, yarımfabrikatlara, yanacaq vә enerjiyә çәkilәn xәrclәr daxildir.
bütün cavablar düzdür•
sosial sığorta ayırmaları vә s. xәrclәr daxildir.
әsas istehsal fondlarının amortizasiyası daxildir.
müәssisә işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsi mәsrәflәri daxildir.

fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi
yeni tikinti, fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin texniki silahlanması vә yenidәn qurulması.
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin gücünün saxlanılması.
bütün variantlar düzgündür.•
göstәrilmiş istiqamәtlәrә aid olmayan ayrıayrı obyektlәrin tikintisi.

biznesplan yığcam, sadә, asan dәrk oluna bilәn tәrzdә vә peşәkarlıqla tәrtib edilmәli.
düzgün cavablara,b, c.•
düzgün cavablara,b.
biznesplanın investor üçün cәlbedici vәdәrkolunan olması mәqsәdi ilә o, bölmәlәr üzrә işlәnib hazırlanmalı.
biznesplan potensial investorlara ilkin variantda tәqdim edilmәli.

biznesplanla yaxından tanış olmalı.
düzgün cavablar a,b,c,d.•
layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın
olmasını müәyyәn etmәli.
biznesplanın mәzmununu tәşkil edәn texnikiiqtisadi göstәricilәrin nә dәrәcәdә düzgün әsaslandırıldığını
dәqiqlәşdirmәli.
tәklif edilәn layihәnin nә dәrәcәdә riskli elәcә dә, perspektivli olmasını müәyyәnlәşdirmәli.

biznesplanla yaxından tanış olmalı.
bütün cavablar düzdür.•
layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın
olmasını müәyyәn etmәli.
biznesplanın mәzmununu tәşkil edәn texnikiiqtisadi göstәricilәrin nә dәrәcәdә düzgün әsaslandırıldığını
dәqiqlәşdirmәli.
tәklif edilәn layihәnin nә dәrәcәdә riskli elәcә dә, perspektivli olmasını müәyyәnlәşdirmәli.

innovasiya adlanır•
rekonstruksiya adlanır
modenlәşdirmә adlanır
elmitexniki inqilab adlanır
investisiyanın nәticәsi olaraq elmitexniki inqilab adlanır

ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişafı vә
әrazi üzrә yerlәşdirilmәsi sxemi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır

•
dövlәtin iqtisadisosial motivlәri vә kompleks siyasi tәdbirlәr paketi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnәrәk vә iqtisadiyyatın qeyrineft sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsi әsas problem
vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran strateji, iqtisadi qabaqlayıcı tәdbirlәr әsas problem vә mühüm şәrtlәr
nәzәrә alınır
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İstehsalın yerlәşdirilmәsindә hansı әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır?

Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsi prosesinә tәsir edәn amillәri hansılardır?

Ölkә әrazisi üzrә yüngül sәnayenin rasionla yerlәşdirilmәsinә hansı amillәr tәsir göstәririr?

Yüngül sәnayenin yerlәşdirilmәsindә hansı әsas prinsiplәrә riayәt olunması tәlәb olunur?

Toxuculuq sәnaye istehsalının әrazi üzrә rasional yerlәşdirilmәsi:

Gәncәtekstil ASC (kombinat) neçәnci ildәn fәaliyyәtә başlamışdır?

xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin әrazi üzrә rasional yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı әsas problem vә mühüm şәrtlәr
nәzәrә alınır

regionların iqtisadi vә sosial inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı
vә yerlәşdirilmәsi sxemi kimi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır

•
neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnmәk imkanları vә iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı kimi әsas problem vә
mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr kimi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr kimi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı kimi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır

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

istehlak olunan xammalın vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәti amillәri tәsir göstәririr
rәqabәt amilli, dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin qorunması amilli vә digәr siyasi amillәr tәsir göstәririr
inhisarçılıq amili, madditexniki tәchizat amillәri tәsir göstәririr
nәqliyyat amili, demoqrafik amillәri, xammal vә istehlak amillәri tәsir göstәririr•
nәqliyyat amili, mәhsulun çeşidi amillәri tәsir göstәririr

istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması vә s. kimi әsas
prinsiplәrә riayәt olunması tәlәb olunur

•
digәr amillәr nәzәrә alınmadan әmәk resursları ucuz olan bölgәlәrdә yerlәşdirilmәsi kimi әsas prinsiplәrә riayәt
olunması tәlәb olunur
dövlәtin müdafiә qabliyyәtinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә sәnayenin sәrhәd zonalarına yaxın yerlәşdirilmәsi kimi
әsas prinsiplәrә riayәt olunması tәlәb olunur
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış
bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi kimi әsas prinsiplәrә riayәt olunması tәlәb olunur
xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi kimi әsas prinsiplәrә riayәt olunması tәlәb
olunur

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

•

1892ci ildәn fәaliyyәt göstәrir
1927ci ildәn fәaliyyәt göstәrir
1929cu ildәn fәaliyyәt göstәrir
1925ci ildәn fәaliyyәt göstәrir
1926cı ildәn fәaliyyәt göstәrir•
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Elm vә texnikanın müasir inkişafı şәraitindә ETTnin xüsiyyәtlәri qeyd edilәn variantların hansında
verilmәmişdir?

Yüngül sәnaye idarәetmә prosesi nәdir vә onun mәr¬hәlә¬lәr¬i hansı ardıcıllıqla müәyyәn edilmişdir?

İdarәetmә prosesi:

Yüngül sәnayedә idarәetmәdә sistemi:

Planlaşdırma idarәetmә funksiyası kimi:

İdarәetmәnin nәzarәt funksiyası:

ETTnin vacib qanunauyğunluğu onun resurslara qәnatәtli olmasıdır. ETTnin nailiyyәtlәrinin tәtbiqi nәticәsindә
madditexniki vә әmәk resurslarına qәnaәt edilir ki, bu da ETTnin faydalılığının әsas meyarıdır.
ETTnin intensivlәşir: elmi biliklәrin hәcmi artır, elmi kadrların keyfiyyәt tәrkibi yaxşılaşır, ona çәkilәn xәrclәrin
effekti artır, ETT tәdbirlәrinin nәticәsi keyfiyyәt vә kәmiyyәt nöqteyi nәzәrәdn yüksәlir
ETTnin texnoloji istiqamәtlәnmәsinin sürәtlәnmәsi vә onun texnoliji tәrkibliyi müşahidә olunur.
ETTnin sosial yönümlülüyünün zәiflәmәsiәsi müşahidә olunur. ETT insanların yaşam tәrzinә, maddi vәziyyәtinә,
iş şәraitinә, tәhsilinә, sәhәtinә vә s. mәnfi tәsir edir.

•
Müasir mәrhәlәdә ETT daha kompleks vә sistemli xarakter alır. Belә ki, ETT iqtisadiyyatın bütün sahәlәrini әhatә
edir.

xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir. İdarәetmә prosesi mәr¬hәlә¬lәr¬inin ardıcıllığı proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir. İdarәetmә prosesi mәr¬hәlә¬lәr¬inin ardıcıllığı  tәşkletmә, stimullaşdırma, nәzarәt.
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir. İdarәetmә prosesi mәr¬hәlә¬lәr¬inin ardıcıllığıplan¬laşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir. İdarәetmә prosesi mәr¬hәlә¬lәr¬inin ardıcıllığıtәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә, koordinasiya
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir. İdarәetmә prosesi mәr¬hәlә¬lәr¬inin ardıcıllığıplan¬laşdırma, planların
reallaş¬dı¬rıl¬ma¬sı vә nәza¬rәt

•

xammallardan yarımfabrikatın alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir
hazır mәhsul alınması üçün kәnd tәsәrrüfatı sahәlrindәn xammalın alınması, ilkin emalı, texnoloji әmәliyyatların
tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü inkişaf etdirilmәsidir
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların tәşkili vә icrası ardıcıllığının mәqsәdyönlü
inkişaf etdirilmәsidir

•
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların öyrәnilmәsi vә icrası ardıcıllığının
mәqsәdyönlü inkişaf etdirilmәsidir
xammallardan hazır mәhsul alınması üçün texnoloji әmәliyyatların ardıcıl olaraq alqıistehsalsatış kimi
mәqsәdyönlü tәşkili

sahә müәssisәlәrindә müәssisәnin sanaye istehsal heyәti, plan üzrә iş yerlәrinin sayı, әsas vә kömәkçi istehsal
sahәlәrinin sayından mәcmusundan ibarәtdir
sahә müәssisәlәrindә idarәetmәnin mәq¬sәd¬lәrinin, idarә¬et¬mәnin struk¬¬¬¬¬¬turu, forma vә metod¬larının
mәcmusundan ibarәtdir

•
sahә müәssisәlәrindә idarәetmә metodları vә funksiyalarının vә ona müvafik olaraq vәzifәlәrin mәcmusundan
ibarәtdir
sahә müәssisәlәrindә maliyyә resurslarının idarә edilmәsi vә idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin mәcmusundan ibarәtdir
sahә müәssisәlәrindә rәhbәr vә mühәndistexniki işçilәrin nisbәti, müәssisәnin idarәetmәnin tәşkilati
quruluşundan mәcmusundan ibarәtdir

ixtisaslaşma proporsionallıq, paralellik, dәqiqlik, arasıkәsilmәzlik vә ahәngdarlıq prinsiplәri әsasında hәyata
keçirilir
idarәolunan obyektin perspektiv, cari vә operativ planlarının tәrtibi ilә mәqsәdini müәyyәn edir•
tәsirlilik arasıkәsilmәzlik әhatәlik, aşkarlıq , işçilәrin geniş iştirakı prinsiplәri әsasında hәyata keçirilir
idarәetmә obyektinin real vәziyyәtini müşahidә, tәhlil, qiymәtlәndirmә, proqram vә plan üzrә müәyyәnlәşdirilmiş
vәziyyәtlә müqayisә әsasında mәqsәdә nail olmaq üçün yerinә yetirilәcәk işlәri aşkar edir
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir qaydası nizamlanır, idarәolunan vә
idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir.



3/15/2017

105/108

685

686

687

688

689

İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyası:

Yüngül sәnayedә idarәetmә qәrarının hazırlanması vә emalı prosesinin qiymәtlәndirilmәsindә sadalanan
keyfiyyәt xarakteristikalarının hansından istifadә olunmur?

İdarәetmә qәrarının hazırlanması vә emalı prosesinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı keyfiyyәt
xarakteristikalarının hansından istifadә olunmur?

İdarәetmә qәrarının hazırlanması vә emalı prosesinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı keyfiyyәt
xarakteristikalarının hansından istifadә olunmur?

Yüngül sәnayedә idarәetmә:

tәsirlilik arasıkәsilmәzlik әhatәlik, aşkarlıq, işçilәrin geniş iştirakı prinsiplәri әsasında hәyata keçirilir
idarәetmә obyektinin real vәziyyәtini müşahidә, tәhlil, qiymәtlәndirmә, proqram vә plan üzrә müәyyәnlәşdirilmiş
vәziyyәtlә müqayisә әsasında mәqsәdә nail olmaq üçün yerinә yetirilәcәk işlәri aşkar edir

•
idarәolunan obyektin perspektiv, cari vә operativ planlarının tәrtibi ilә mәqsәdini müәyyәn edir
ixtisaslaşma proporsionallıq, paralellik, dәqiqlik, arasıkәsilmәzlik vә ahәngdarlıq prinsiplәri әsasında hәyata
keçirilir
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir qaydası nizamlanır, idarәolunan vә
idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir.

әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir qaydası nizamlanır, idarәolunan işçilәr vә
idarәedәn rәhbәrlәr tәşkil edilir.
vasitәsilә әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir qaydası nizamlanır, idarәolunan
vә idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir

•
idarәetmә obyektinin real vәziyyәtini müşahidә, tәhlil, qiymәtlәndirmә, proqram vә plan üzrә müәyyәnlәşdirilmiş
vәziyyәtlә müqayisә әsasında mәqsәdә nail olmaq üçün yerinә yetirilәcәk işlәri aşkar edir
vasitәsilә әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında asılılıqlar vә onların qarşılıqlı әlaqә qaydası nizamlanır,
idarәolunan vә idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәtlәr vә onların qarşılıqlı tәsir dәrәcәsi artırılır, idarәolunan obyektlәr vә
idarәedәn sistemlәr tәşkil edilir.

optimallıq (әn yaxşı variant meyarı); kommunikativlik (meyar – әlaqәlәrin etibarlılığı vә çevikliyi).
risklilik (meyar – ehtimalın vә itkilәrin sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi); sosial әhәmiyyәti (meyar – cәmiyyәt
üçün faydalılığın maksimuma çatdırılması);
qәnaәtlilik (meyar – миmәsrәf vә ya resursların minimum ölçüsü); hüquqi cәhәtdәn müdafiәsi (meyar – normativ
hüquqi tәminat);
operativlik (qәrarın müәyyәn vaxt әrzindә istehsalın tәlәbi ilә uyğunluq meyarı);
mәnfәәtlik, rentabellik, optimal mal dövriyyәsi, sosial әhәmiyyәt•

hüquqi cәhәtdәn müdafiәsi–meyar – normativ hüquqi tәminat; kommunikativlik– meyar – әlaqәlәrin etibarlılığı
vә çevikliyi
sosial әhәmiyyәti–meyar–cәmiyyәt üçün faydalılığın maksimuma çatdırılması
ölkәnin müdafiә qabliyyәtliyi–yüngül sәnaye istehsalının müvafiq tәlәblәrә uyğun yerlәşdirilmәsi•
optimallıq–әn yaxşı variant meyarı; operativlik qәrarın müәyyәn vaxt әrzindә istehsalın tәlәbi ilә uyğunluq
meyarı
qәnaәtlilik meyar – resursların minimum ölçüsü; risklilik meyar – ehtimalın vә itkilәrin sәviyyәsinin minimuma
endirilmәsi

optimallıq, operativlik, qәnaәtlilik, hüquqi cәhәtdәn müdafiәsi kommunikativlik, risklilik, sosial әhәmiyyәti
optimallıq, operativlik, qәnaәtlilik vahidlik, tәkbaşınalıq, liderlik, qәtiyyәtlilik•
optimallıq, operativlik, qәnaәtlilik
risklilik, sosial әhәmiyyәti
hüquqi cәhәtdәn müdafiәsi kommunikativlik

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemidir
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir

•
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemi¬dir
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Yüngül sәnaye müәssisәlәrinin idarәedilmәsi dedikdә nә başa düşürük vә әsas funksiyaları hansılardır?

Yüngül sәnaye müәssisәlәrinin idarәedilmәsi dedikdә nә başa düşürük vә әsas metodları hansılardır?

Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmәnin formalarına bütövlükdә aid edilir:

Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi:

Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmәsәviyyәsinin artırılmasına sәbәb olur:

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş daxili tәsir vasitәsidir
müәssisә qarşısında qiyulmuş mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail
olmağı nәzәrdә tutan vә müvafik vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi prosesidir

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemi¬dir. Funksiyalar  tәşkiletmә, inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir.
Funksiyalartәşkiletmә, planlaşdırma, uçot vә nәzarәt, tәhlil vә tәnzimlәmә

•
müәssisә qarşısında qiyulmuş mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail
olmağı nәzәrdә tutan vә müvafik vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi prosesidir. Funksiyalar planlaşdırma, istehsal,
mübadilә, istehlak, xәtti, tәhlil vә tәnzimlәmә
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir.
Funksiyalar planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, sosialpsixoloji;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa yönәldilmiş
isteh¬sal heyәtinin hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir. Funksiyalaridarәetmәdә әmәk bölgüsü, tәkbaşınaçılıq,
korporativ әhvalruhiyyәsi

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir. Metodlar
iqtisadi; texnoloji, operativ vә operativ
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir. Metodlar
inzibatı, iqtisadi, sosial psixoloji

•
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir. Metodlar
inzibati, psixolojı, tәşkilatı, tәşkilati, iqtisadi
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә isteh¬sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir. Metodlar
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә minimum әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa yönәldilmiş isteh¬sal heyәtinin
birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir. Metodlar inzibatı, tәşkilati, iqtisadi, sosialpsixoloji, madditexniki,
tәşkilati, iqtisadi

zavod tәmәrküzlәşdirmә
şaquli vә üfiqi tәmәrküzlәşdirmә
bir kombinatın müәssisәsi çәrçivәsindә eyni vә ya müxtәlif sahәlәrin qarşılıqlı әlaqәli müxtәlif istehsallarının
tәmәrküzlәşdirilmәsi
ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrdә texnoloji vә konstruktiv eynicinsli mәhsulların istehsalının tәmәrküzlәşdirlimәsi
texnoloji tәmәrküzlәşmә•

istehsalın ictimailәşmәsi, әmәyin bölgüsü vә müәssisәlәrin irilәşmәsi kimi xarakterizә olunur•
konstruktiv quruluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә müxtәlif vә çox çeşidli mәhsul
istehsalının bir kombinat çәrçivәsindә hәyata keçirilmәsi kimi başa düşülür
yüngül sәnaye mәhsulunun hazır mәhsula qәdәr olan istehsal proseslәrinin avtomatlaşdırılması kimi başa düşülür
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir neçә müәssisәyә parçalanması kimi başa düşülür
konstruktiv quruluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalının
çoxsaylı sahә müәssisәlәrindә hәyata keçirilmәsi kimi başa düşülür
yüngül sanayedә mәhsul istehsalı üzrә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkilәrinin tәdricәn azalması kimi başa düşülür

inhisarçılığın inkişafına, qiymәtlәrin qalxmasına

•
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Ayaqqabı sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrici:

Yüngül sәnayedә әmәliyyatların tәhkimolunma әmsalı necә hesablanır?

Sәnaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan
göstәricilәr hansılardır?

Kooperativlәşdirmә nәdir vә qeyd olunanmlardan hansı onun formalarına aid deyildir?

Yüngül sәnayedә ictimai әmәk bölgüsünün ümumi әmәk bölgüsü:

әsas vә dövriyyә fondlarından, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadәyә•
müәssisәnin istehsal gücünün, mәhsulun fondtu tumununna vә material tutumunun artmasına
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin әlverişli әlaqәlәndirilmәsinә
istehsal hәcminin artmasına, qiymәtlәrin enmәsinә

müәssisәnin buraxılan mәhsulun illik hәcmi ilә müәyyәn olunan optimal ölçüsü
bir müәssisәnin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri•
sәnayedә çalışan işçilәrin ümumi sayında iri müәssisәlәrin payı
bir müәssisәnin orta enerji gücü
bütün sәnayenin (sahәlәrin) buraxdığı ümumi mәhsulda iri müәssisәlәrin mәhsullarının payı

sahәdә ay әrzindә istehsal olunmuş hazır mәhsul hәcminin konkret müәssisәdә birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış
ixtisaslıә fәhlәlәrin vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi hesablanır
sex vә ya sahәdә ay әrzindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış fәhlәlәrin
vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi hesablanır

•
müәssisәdә ay әrzindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış fәhlәlәrin vә ya
iş yerlәrinin orta illik sayına nisbәti kimi hesablanır
sex vә ya sahәdә il әrzindә yerinә yetirilmiş istehsal işinin hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış fәhlәlәrin
vә ya iş yerlәrinin orta aylıq sayına nisbәti kimi hesablanır
sex vә ya sahәdә ay әrzindә istehsal olunmuş hazır mәhsul hәcminin birnövbәli iş rejimindә işә çıxmış ixtisaslıә
fәhlәlәrin vә ya iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi hesablanır

sәnaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәrdәn
biri vahid mәhsulun maya dәyәridir
sәnaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәrdәn
biri mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçılara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәtdir

•
sәnaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәrdәn
biri mәhsul buraxılışının hәcmi, әmәk mәhsuldarlığıdır
sәnaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәrdәn
biri mәhsul vahidinә sәrf edilәn nәqliyyat xәrclәridir
sәnaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәrdәn
biri mәhsulun istehsalı vә daşınmasına çәkilәn xәrclәrdir

kooperasiyalaşma müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı üzunmüddәtli
tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır. Hissә üzrә kooperativlәşdirmә onun formalarından biri deyil
kooperasiyalaşma müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı üzunmüddәtli
tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır. Texnoloji mәrhәlәlәr üzrә kooperativlәşdirmә onun formalarından biri deyil
kooperasiyalaşma müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı üzunmüddәtli
tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır. Dәzgah üzrә kooperativlәşdirmә onun formalarından biri deyil

•
kooperasiyalaşma müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı üzunmüddәtli
tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır. Sahәdaxili kooperativlәşdirmә onun formalarından biri deyil
kooperasiyalaşma müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı üzunmüddәtli
tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır. Aqreqat üzrә kooperativlәşdirmә onun formalarından biri deyil

özünü sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilinә müxtәlif müstәqil sahә vә yarımsahәlәrin
tәsirindә göstәrir
iqtisadiyyatın iri sahәlәrәsәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsindә tәzahür edir•
özünü sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil sahә vә yarımsahәlәrin әmәlә
gәlmәsindә göstәrir
bilavasitә müәssiә miqyasına baş verdiyindәn onu istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәr üzrә tәrkib hissәlәrinәsex
vә istehsal sahәlәrinә ayırır
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700 Yüngül sәnayedә ictimai әmәk bölgüsünün hansı formaları tәtbiq edilir?

bilavasitә әmәliyyatda baş verdiyindәn onu istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәr üzrә tәrkib hissәlәrinәsex vә
istehsal sahәlәrinә ayırır

ümumi әmәk bölgüsü; xüsusi әmәk bölgüsü; daxili әmәk bölgüsü
ictimai әmәk bölgüsü; xüsusi әmәk bölgüsü; әrazi әmәk bölgüsü
ümumi әmәk bölgüsü; xüsusi әmәk bölgüsü; beynәlxalq әmәk bölgüsü
ümumi әmәk bölgüsü; xüsusi әmәk bölgüsü; şәrti әmәk bölgüsü
ümumi әmәk bölgüsü; xüsusi әmәk bölgüsü; fәrdi әmәk bölgüsü•


