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2520_Az_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2520 Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatı

Düzgün ifadәni seçin:

Düzgün ifadәni seçin:

Düzgün ifadәni seçin:

Düzgün ifadәni seçin:

Düzgün ifadәni seçin:

Anlayışların daha dardan daha genişә doğru ardıcıllığını seçin:

Anlayışların daha genişdәn dara doğru ardıcıllığını seçin:

İstehsalat – sәnayeyә daxil olan sahәlәrin tәrkibi
Sahә iqtisadiyyatı – xalq tәsәrrüfatı kompleksinin rasional idarә olunması haqqında elm
Sahә strukturu – bir cinsli tәsәrrüfat qrupları
Sәnaye – bazar hakimliyinin mәnbәlәri haqqında elm
İqtisadiyyat sektoru – institusional vahidlәrin mәcmusudur•

Sahә strukturu – institusional vahidlәrin mәcmusudur
İqtisadiyyat sektoru – bazar hakimliyinin mәnbәlәri haqqında elm
Sahә – bir cinsli tәsәrrüfat qrupları•
Sahә iqtisadiyyatı – tәbii resursların insanlar tәrәfindәn fәal çevrilmәsi prosesi
İstehsalat – sәnayeyә daxil olan sahәlәrin tәrkibi

Sahә – tәbii resursların insanlar tәrәfindәn fәal çevrilmәsi prosesi
İqtisadiyyatı – xalq tәsәrrüfatı kompleksinin rasional idarә olunması haqqında elm•
Sahә strukturu – institusional vahidlәrin mәcmusudur
Sahә iqtisadiyyatı – xalq tәsәrrüfatı kompleksinin rasional idarә olunması haqqında elm
İstehsalat – sәnayeyә daxil olan sahәlәrin tәrkibi

Sahә iqtisadiyyatı – xalq tәsәrrüfatı kompleksinin rasional idarә olunması haqqında elm
İstehsalat  tәbii resursların insanlar tәrәfindәn fәal çevrilmәsi prosesi•
Sahә strukturu – institusional vahidlәrin mәcmusudur
İqtisadiyyat sektoru – bazar hakimliyinin mәnbәlәri haqqında elm
Sahә  institusional vahidlәrin mәcmusudur

İqtisadiyyat – tәbii resursların insanlar tәrәfindәn fәal çevrilmәsi prosesi
Sahә strukturu – sәnayeyә daxil olan sahәlәrin tәrkibi•
İqtisadiyyat sahәsi – bir cinsli tәsәrrüfat qrupları
Sahә  institusional vahidlәrin mәcmusu
İqtisadiyyat sektoru – bazar hakimliyinin mәnbәlәri haqqında elm

fabrik; sahә; yarımsahә; sahәlәrarası kompleks
fabrik; yarımsahә; sahә; sahәlәrarası kompleks•
yarımsahә; sahә; fabrik; sahәlәrarası kompleks
sahә; sahәlәrarası kompleks; yarımsahә; fabrik
sahәlәrarası kompleks; sahә; yarımsahә; fabrik

sahәlәrarası kompleks; sahә; yarımsahә; fabrik•
fabrik; yarımsahә; sahә; sahәlәrarası kompleks
yarımsahә; sahәlәrarası kompleks; fabrik; sahә
sahә; sahәlәrarası kompleks; fabrik; yarımsahә
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Anlayışların daha dardan daha genişә doğru düzgün ardıcıllığını seçin:

Anlayışların daha genişdәn dara doğru düzgün ardıcıllığını seçin:

10. «Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatı” kursunun öyrәnilmәsinin predmetni nә tәşkil edir?

9.“Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatı” kursu hansı iqtisadi fәnnlә bağlıdır?

8. Әmәk bölgüsünün hansı növlәri mövcuddur?

7. “Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatı”kursunun öyrәnilmәsinin obyektini nә tәşkil edir?

6. Yeyinti sәnayesi  bu:

5. Kursun öyrәnilmә mәqsәdini nә tәşkil edir?

sahә; yarımsahә; sahәlәrarası kompleks; fabrik

maddi istehsalat sahәsi; sәnaye; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları
sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları; emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi
qida mәhsulları; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye
emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları
qida mәhsulları; yeyinti sәnayesi; emal sәnayesi; sәnaye; maddi istehsalat sahәsi•

emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi, sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları
qida mәhsulları; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye
maddi istehsalat sahәsi, sәnaye; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları•
sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları; emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi
yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları; emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye

sәnaye müәssisәlәrindә maddi vә әmәk resurslarından rasional istifadәdә ehtiyatların aşkar edilmәsi
yeyinti sәnayesindә obyektiv iqtisadi qanunlarının öyrәnilmәsi vә onların tәzahür formaları•
optimal istehsalat xәrclәrinin müsbәt nәticәlәrinin әldә olunması şәrtlәri vә amillәri
iqtisadiyyatın digәr sahәlәri ilә yeyinti sәnayesinin bağlılığının öyrәnilmәsi
yeyinti sәnaye sahәlәrinin yerlәşdirilmәsinin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi

yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin texnologiyası
müәssisә iqtisadiyyatı•
istehsalın iәşkili
yüngül sәnayesinin iqtisadiyyatı
yeyinti sәnayesinin texnologiyası

ümumi, şәxsi vә individual
ictimai, şәxsi vә fәrdi•
ümumi vә şәxsi
ictimai, ümumi vә şәxsi
ictimai, şәxsi vә fәrdi yeyinti

sahә
yeyinti sәnayesi•
yeyinti vә yüngü sәnaye müәssisәlәri
ictimai iaşә
sәnaye

İqtisadiyyatın kompleks sahәsidir
Sәnayenin kompleks sahәsidir•
Sәnayenin kompleks yarımsahәsidir
Sәnayenin yarımsahәsidir
İqtisadiyyatın yarımsahәsidir
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4. Kursun tәdqiqat obyektini nә tәşkil edir?

3. İqtisadiyyat sahәlәrinә hansı sәviyyәdә baxılır?

2. Aşağıda sadalananlardan hansı iqtisadiyyat sahәsinә aiddir?

1.     Aşağıda sadalananlardan hansı sәnaye sahәsinә aiddir?

Sәnayenin sahә qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir?

Sәnaye sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına cavab vermәlidir?

Sәnaye sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına cavab vermir?

Texniki – iqtisadi göstәricilәrin mәcmu vә әhәmiyyәtinә görә sahәnin iqtisadiyyatı haqqında mövcud
informasiyanın alınması
İqtisad elminin vә fәnninin kateqoriya vә qavramaq aparatının möhkәm mәnimsәnilmәsi
Sәnayenin xüsusiyyәtlәri vә onun xalq tәsәrrüfatı kompleksindәki yerinin öyrәnilmәsi
Resurs vә tәşkilati xüsusiyyәtli ehtiyatların vә amillәrin aşkar edilmәsi әsasında sahәnin fәaliyyәti vә
sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi

•
Sahәnin fәaliyyәt şәraitini vә xüsusiyyәtini әhәmiyyәtli dәrәcәdә müәyyәn edәn sәnaye iqtisadiyyatının
spesifikasiyasının öyrәnilmәsi

Istehsalın tәşkili
Yeyinti sәnayesi•
Sahә
Iqtisadiyyat
Sәnaye iqtisadiyyatı

hәm makro, hәm dә mikro
meqa
mezo•
makro
mikro

Elektroenergetika
Kәnd tәsәrrüfatı•
Yeyinti sәnayesi
Maşınqayırma
Metallurgiya

Heyvandarlıq
Yeyinti sәnayesi•
Kәnd tәsәrrüfatı
ASK
Iaşә

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

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

•
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Әmәk bölgüsünün hansı formasında sәnaye sahәlәri yaranmışdır?

Sәnayenin sahә quruluşu nәdir?

Mәhsul istehsalına yaxın olan müәssisәlәrә aiddir:

Dünyada hansı kompaniya digәrlәrindәn daha çox qәnd tәdarük edir?

Әrzaq kompleksinin istehsal infrastrukturuna daxil deyil:

Әrzaq kompleksinin istehsal infrastrukturuna daxil deyil:

Әrzaq kompleksi heyvan vә bitki mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı mәhsul emalı, son mәhsul istehsalı özünә
aşağıdakıları daxil etmir:

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

texnoloji әmәk bölgüsü
xüsusi әmәk bölgüsü•
ümumi әmәk bölgüsü
fәrdi әmәk bölgüsü
texniki әmәk bölgüsü

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

çörәk zavodları•
yağ ekstraktları zavodları
çay yarpaqlarının fermentasiyası üzrә müәssisәlәr
spirt zavodları
ilkin şәrabçılıq zavodları

Mars
CocaCola•
Nestle
Suchard
Unilever

elmitәdqiqat institutları•
elevator tәsәrrüfatı
mәhsulun saxlanması
nәqliyyat vә yol tәsәrrüfatı
rabitә vә informasiyahesablama xidmәti

tәchizat tәşkilatlar sistemi
әmtәә birjaları•
istehsaltexniki tәminat sistemi vә kәnd tәsәrrüfatı xidmәti
aqrar istehsal sәnaye sahәlәrinin madditexniki bazası
aqronom vә veterinar xidmәt

kombikorm sәnayesi

•
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Kәnd tәsәrrüfatı istehsalına daxil deyil:

Aqrar sәnaye kompleksinin istehsal vasitәlәrinin istehsalı digәr sahәlәrin istehsal kompleksinә daxil
deyil:

Aqrar sәnaye kompleksinin istehsal vasitәlәrinin istehsalı digәr sahәlәrin istehsal kompleksinә daxil
deyil:

Aqrar sәnaye kompleksinin istehsal vasitәlәrinin istehsalı digәr sahәlәrin istehsal kompleksinә daxil
deyil:

Әrzaq kompleksinin istehsalat infrastrukturuna aşağıdakı sahәlәr daxil deyil:

Aqrosәnaye kompleksi alt sistemlәrә bölünür:

Sәnaye strukturuna tәsir etmәyәn nәdir:

kimya sәnayesi•
balıq emalı sәnayesi
yeyinti sәnayesi
unüyütmәyarma sәnayesi

içki istehsalı•
meşә tәsәrrüfatı
balıq tutma vә balıq istehsalı
bitkiçilik sahәlәrinin mәcmusu
heyvandarlıq sahәlәrinin mәcmusu

elektrik avadanlığının istehsalı•
kompleksin bütün sahәlәri üzrә, o cümlәdәn yol vә meliorativ daxil olmaqla istehsal tikintisi
mikrobioloji vә kombikorm sәnayesi
әrzaq kompleksinin bütün sahәlәri üzrә xüsusi avadanlığın vә cihazların istehsalı
kәnd tәsәrrüfatı vә bostançılıq inventarının istehsalı

ixtisaslaşmış avtonәqliyyat istehsalı (süd daşıyan, malqara daşıyan, refrijeratorlar)
avtomobillәrin, qoşquların vә yarım qoşquların istehsalı•
kimya sәnayesi mineral gübrәlәrin istehsalı sahәsindә vә bitkiçiliyin qorunmasında bir vasitә kimi
ağac, metal, plastmas vә şüşә tarasının istehsalı
kәnd tәsәrrüfatı vә bostan inventarının istehsalı

traktor vә kәnd tәsәrrüfatı maşınqayırması
optik mәhsulun istehsalı•
meliorativ işlәr üçün avadanlıqların istehsalı
yeyinti sәnayesi, ticarәt, ictimaiiaşә maşınqayırması
heyvandarlıq vә yem istehsalı maşınqayırması

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı
sәnaye mәhsulunun daşınması•
istehsal vasitәlәri istehsalı
istehlak vasitәlәri istehsalı
kәnd tәsәrrüfatı istehsalatı

informasiyalı vә kommunikasiyalı
әrzaq vә qeyriәrzaq•
maddi vә qeyrimaddi
kәnd tәsәrrüfatlı vә yeyinti
istehsal vә qeyriistehsal

elmitexniki tәrәqqi

•
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Sәnayenin sahә strukturunu xarakterizә etmәyәn göstәricini seçin:

Hansı әmsal sahәnin artım tempinin vә yaxud ayrıayrı kompleksin artım tempinin bütövlükdә sәnayeyә
olan nisbәtini ifadә edir?

38. Yeyinti sәnayesinin inkişaf etdirilmәsi zәhruriyyәti nәdir?

37. Hazırda inkişaf etmiş ölkәlәrdә istehlak olunan qida mәhsulunun tendensiyası necәdir?

36. Sahә anlayışına hansı xüsusiyyәtlәri aid etmәk olmaz?

35. Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatın hansı sahәsi ilә әnәnәvi olaraq sıx әlaqәlәri mövcuddur?

Istehsal amili kimi torpağın xüsusiyyәti hansıdır?

әhalinin sayı•
ölkәdә texnikanın inkişaf sәviyyәsi
dövlәtin iqtisadi siyasәti
mәdәniyyәt sәviyyәsi vә әhalinin maddi durumu

hasilat vә emal sahәlәri arasında olan nisbәt
hәr bir sahәnin sәnayenin sәnayeistehsalat personalının sayında payı
kapital qoyuluşu•
sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә hәr bir sahәnin payı
qabaqlama әmsalı

xәrclәrin ödәnilmәsi
tam maya dәyәri
ümumi kapital qoyuluşları
qabaqlama әmsalı•
göstәrilәn xәrclәr

bazarın tәlәblәrinә uyğun olaraq yeyinti sәnayesindә struktur dәyişikliklәri•
sәnayenin restrukturizasiyası
zülallı qidaya keçid
aqrarsәnaye kompleksi ilә sıx әlaqәlәrin qurulması
nәqüliyyat xәrclәrin azalması

әt mәhsullarının istehlakının artması
dәniz mәhsullarının istehlakının aşağı düşmәsi
şokolad vә konditer mәmulatlarının istehsalının vә istehlakının yüksәldilmәsi
meyvә vә tәrәvәz istehlakının yüksәk olması•
yüksәk kalorili qidaya keçid

texnoloji prosesin ümumliyi
birgә istifadә olunan mәhsul
birgә yerlәşdirmә bazaası•
istehsal olunan mәhsulun ümumi tәyinatı
kadrların professional tәrkibi

aqrarsәnaye kompleksi
kәnd tәsәrrüfatı•
ticarәt
ictimai iaşә
ticarәt

O, gәlirlilik vә istifadә sәmәrәliliyinә görә differensiallaşdırılmır
O, әsasını әmәk mәsrәflәri tәşkil edәn dәyәrә malik deyil vә aşınmır•
Müәyyәn bir vaxt keçdikdәn sonra o aşınır vә ona amortizasiya hesablanır
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Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi özünün yüksәk rentabelliliyi ilә fәrqlәnir vә büdcәyaradandır?

Hansı sahәnin müәssisәlәri müxtәlif yeyinti, maşınqayırma vә yanacaq – energetika mәhsullarının әn iri
istehlakçısıdır?

Yeyinti sәnayesi nәdir?

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını tәdarük, emal, saxlanma vә istehlakçılara çatdırılmasını tәmin edәn sahә
hansıdır?

Yeyinti sәnayesinin müxtәlif sahәlәrindә, әtriyyat vә әczaçılıq sәnayesindә hansı sahәnin mәhsulları
istifadә olunur?

Hansı sahәnin mәhsulu elmi  әsaslandırılmış normalarla müәyyәn edilәn mütlәq gündәlik tәlәbat
mәhsullarına aiddir?

Dövlәtin material ehtiyatlarının formalaşmasında hansı sahә әhәmiyyәtli rol oynayır?

O, әmәk dәyәrinә malikdir vә maya dәyәrinin formalaşmasında iştirak edir
O, әrazi üzrә yenidәn bәrpa edilә vә artırıla bilәr

Çörәkbişirmә
Qәnnadı•
Unüyütmә  yarma
Konservlәr
Makaron

Әt vә süd•
Unüyütmә  yarma
Tәmli – yeyinti
Balıq
Tütün

Kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn, yeyinti vә lәziz mәhsullar istehsal edәn sәnayenin yarım sahәsidir
İctimai әmәk bölgüsü nәticәsindә bir – birilә әlaqәdar olan vә kәnd tәsәrrüfatı xammalından alınan yeyinti
mәhsulları vә istehsal vasitәlәri ilә tәmin edәn iqtisadiyyatın sahәlәrinin mәcmusudur
Kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn, yeyinti vә lәziz mәhsullar istehsal edәn sәnaye sahәlәrinin mәcmusudur
Tәbii resursları hasil edәn vә әsasәn kәnd tәsәrrüfatı xammalından yeyinti mәhsulları istehsalını yerinә yetirәn
sәnaye sahәsidir
Kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn, yeyinti vә lәziz mәhsullar istehsal edәn sәnayenin kompleks sahәsidir•

Istehsal infrastrukturu sahәlәri
Kәnd tәsәrrüfatı maşınqayırması
Yeyinti sәnaye sahәlәri•
Yeyinti vә әrzaq maşәnqayırması
Bitkilәrin mühafizәsi üçün kimyәvi vasitәlәr istehsal edәn sahә

Tәmli – yeyinti
Әt vә süd•
Unüyütmә  yarma
Çörәkbişirmә
Balıq

Balıq
Әt vә süd•
Qәnd – rafinad
Tәmli yeyinti
Unüyütmә  yarma

Qәnd – rafinad

•
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Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi kәnd tәsәrrüfatı ilә daha sıx әlaqәdardır?

Hansı sahәnin müәssisәlәri 600 addan çox mәhsul istehsal edir?

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә adambaşına düşәn hansı mәhsul müntәzәm olaraq artır?

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә adambaşına düşәn hansı mәhsul müntәzәm olaraq azalır?

Yeyinti sәnayesi aiddir?

Aşağıda sadalananlardan hansı sәnayenin kompleks sahәsinә aiddir?

Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının әn başlıca amilini nә tәşkil edir?

Әt vә süd•
Çörәkbişirmә
Unüyütmә  yarma
Makaron

makaron
çörәkbişirmә
Әt vә süd•
Qәnd – rafinad
Qәnnadı

Әt vә süd•
Çörәkbişirmә
Tәmli yeyinti
Balıq
Unüyütmә  yarma

Balıq•
Әt konservlәri
Kәrә yağı
Şәkәr
Yumurta

Balıq
Bitki yağı
Şәkәr•
Tәrәvәz
Meyvә

ASK – ya
Sәnayeyә vә ASK – ya eyni zamanda•
Sәnayeyә
Kәnd tәsәrrüfatına
Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә ASK – ya eyni zamanda

Yeyinti•
Toxuculuq
Mebel
Neft maşınqayırma
Tәmli yeyinti

Torpaq•
Istehsal vasitәlәri
Istehsalın yerlәşdirilmәsi
Investisiya
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Aqrar – sәnaye kompleksini istehsal vasitәlәrilә hansı sahә tәmin edir?

Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә Nestle, Kraft – Foods, Mars kimi beynәlxalq transmilli
korporasiyalar fәaliyyәt göstәrir?

Yeyinti sәnayesi iqtisadiyyatın hansı sahәsi ilә daha sıx әlaqәdardır?

Yeyinti sәnayesi bilavasitә hansı amildәn asılıdır?

Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi hәm hasilata, hәm dә emala aiddir?

Yeyinti sәnayesi әmәk bölgüsünün hansı mәrhәlәsindә formalaşmışdır?

Xalq tәsәrrüfatının iri sahәlәri әmәk bölgüsünün hansı mәrhәlәsindә formalaşır?

Işçi qüvvәsi

Yeyinti metallurgiyası
Yeyinti vә әrzaq maşınqayırması•
Yeyinti sәnayesi
Cihazqayırma
Hesablama texnikası istehsalı

Şokolad
Qәnnadı•
Qәndrafinad
Unüyütmә
Biskvit

Rabitә
Kәnd tәsәrrüfatı•
Ticarәt
Tikinti
Nәqliyyat

Siyasi amildәn
Coğrafi amildәn•
Elmi – texniki tәrәqqi amilindәn
Iqtisadi amildәn
Sosial amildәn

Әt
Duz•
Qәndrafinad
Tütün
Süd

Ümumi vә şәxsi
Ümumi
Fәrdi
Ictimai
Şәxsi•

Ümumi vә şәxsi
Ictimai
Ümumi•
Şәxsi
Fәrdi
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Әmәk bölgüsünün növlәri:

Yeyinti sәnayesi hansı üç әsas inqredientdәn asılıdır?

68. Yeyinti sәnayesinin texnikiiqtisadi mәxsusluğuna nә aid etmәk olar?

67. Qeyd olunanlardan hansı yeyinti sәnayesinin әn iri sahә qruplarını tәşkil edir?

66. Hansı sahә 600 addan çox mәhsul istehsal edir?

65. Hansı әlamәtlәrә görә sahәlәri “A” vә “B” qruplara bölmәk olar?

Hansı sahәdә әsas mәhsuldan әlavә geniş çeşiddә yeyinti vә texniki piylәrin, yapışqanlı maddәlәrin
(jelatin); әrzaq vә yem üçün un, tibbi dәrmanlar istehsal olunur?

Çörәkbişirmә sahәsinin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

ictimai vә şәxsi
ümumi, şәxsi, fәrdi•
ictimai, şәxsi, fәrdi
ümumi, şәxsi, fәrdi vә ictimai
şәxsi vә fәrdi

çörәk, әt, süd
әt, çörәk, meyvә
әt, balıq, yumurta
duz, qәnd, piy•
su, qәnd, un

ticarәt ilә sıx әlaqә
texnoloji, әsasәn bioximik proseslәrin müşahidә olunması•
istehlak olunan bir komponentli xammal
әsasәn sәnaye tәmayüllü xammal
istehlak olunan әksәr qida mәhsullarının individual xarakter daşıması

yağpiy
tәmli yem•
şәkәr
buğda
spirt

konserv
süd
әt•
yağpiy
alkoqolsuz içki istehsalı

hazır nәhsulun xüsusiyyәti
istehsal olunan mәhsulun iqtisadi tәyinatı•
әmәk alәtlәrinә tәsir növü
mәhsul emalı
istehlak olunan mәhsul növlәri

unüyütmә  yarma
әt vә süd•
tamlı yeyinti
balıq
çörәkbişirmә
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Aşağıda sadalananlardan hansı unüyütmә  yarma sahәsinin xüsusiyyәtidir?

Yeyinti sәnayesini necә sәciyyәlәndirmәk olar?

Aşağıdakı tәsdiqini tapmış fikirlәrdәn hansı düzdür?

Aşağıdakı tәsdiqini tapmış fikirlәrdәn hansı düzdür?

Iqtisadiyyatın sahә quruluşu nә demәkdir?

çörәk istehsalı әrazi üzrә yerlәşdirmәdәn asılı deyil; istehsalçılar azad surәtdә yerli bazardan kәnara çıxa bilirlәr;
sahәdә qiymәtin әmәlә gәlmәsinә dövlәt qarışmır
çörәk istehsalı әrazi üzrә yerlәşdirmәdәn asılı deyil; istehsalçılar azad surәtdә yerli bazardan kәnara çıxa bilirlәr;
sahәdә qiymәtin dövlәt tәrәfindәn yüksәk sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi qeyd olunur
çörәk istehsalı әrazi әlamәtinә görә mәhdudlaşdırılır; istehsalçılar azad surәtdә yerli bazardan kәnara çıxa bilirlәr;
sahәdә qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin yüksәk sәviyyәdә olması qeyd olunur.
çörәk istehsalının әrazi әlamәtinә görә mәhdudlaşdırılması; istehsalçıların yerli bazara istiqamәtlәnmәsi; sahәdә
qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi yüksәk dәrәcәdә özünü göstәrir

•
çörәk istehsalının әrazi әlamәtinә görә mәhdudlaşdırılması; istehsalçıların yerli bazara istiqamәtlәnmәsi; sahәdә
qiymәtin yaranması prosesinә dövlәt qarışmır

Kiçik vә orta müәssisәlәrdә istehsal güclәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin aşağı olması vә müxtәlif mülkiyyәt
formalı iri müәssisәlәrin çox olması
İstehsal güclәrinin iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması vә müxtәlif mülkiyyәt formalı
kiçik müәssisәlәrin çox olması

•
İri müәssisәlәrdә istehsal güclәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin aşağı olması vә müxtәlif mülkiyyәt formalı kiçik
müәssisәlәrin sayının çox olması
İstehsal güclәrinin kiçik vә iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması vә iri şәxsi mülkiyyәt
müәssisәlәrinin çox olması
İri müәssisәlәrdә istehsal güclәrinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi vә çoxsayı dövlәt müәssisәlәrinin olması

Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir, mәşğulluqda aşağı sәviyyәyә, әsas
istehsal fondlarının dәyәrindә isә yüksәk sәviyyәyә malikdir.
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә, mәşğuluqda vә әsas istehsal fondlarının
dәyәrindә isә yüksәk olmayan xüsusi çәkiyә malikdir

•
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir, mәşğul olanları yüksәk
sәviyyәlidir, әsas istehsal fondlarının dәyәrindә yüksәk sәviyyәyә malikdir
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn aşağı sәviyyәyә malikdir, әsas istehsal fondlarının dәyәrindә
nisbәtәn aşağı sәviyyәyә malikdir
Sәnaye mәhsulunun ümumi hәcmindә nisbәtәn yüksәk, mәşğulluqda vә әsas istehsal fondlarının dәyәrindә isә
aşağı xüsusi çәkiyә malikdir

Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesinin әn çoxsaylı müәssisәlәri sırasına aiddir; özündә transmilli
korporasiyaları birlәşdirir; yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin әksәriyyәti xәrclәrini uzun müddәtdә çıxarır
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesinin әn çoxsaylı müәssisәlәrdir. O, özündә hәm çox böyük olmayan,
hәm dә transmilli korporasiyaları birlәşdirir; әksәr yeyinti sәnaye müәssisәlәri qısa bir vaxtda öz xәrclәrini çıxarır

•
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesindә әn çoxsaylı müәssisәlәr sırasına düşmür, özündә yalnız kiçik
müәssisәlәri birlәşdirir, әksәr yeyinti sәnaye müәssisәlәri öz xәrclәrini qısa bir vaxtda çıxarır
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesinin әn çoxsaylı müәssisәlәri sırasına aid deyil; özündә hәm kiçik
müәssisәlәri, hәm dә transmilli korporasiyaları birlәşdirir
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesindә әn çoxsaylı müәssisәlәrә malikdir; özündә ancaq kiçik
müәssisәlәri birlәşdirir; yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin әksәriyyәti xәrclәrini qısa bir vaxtda çıxarır

Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsi xammal bazasının olubolmamasından asılı deyil
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri dünya sәnayesindә әn çox saya malikdir•
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri ancaq kiçik istehsal müәssisәlәri kimi tәqdim olunur
Әksәr yeyinti sәnaye müәssisәlәri uzun bir müddәt әrzindә öz xәrclәrini ödәyir
Yeyinti sәnaye müәssisәlәri nisbәtәn yüksәk olmayan sәmәrәlilik sәviyyәsi ilә sәciyyәlәnir

Iqtisadiyyatda әmәk vasitәlәrinin ümumi dәyәrindәki istehsal olunan ümumi daxili mәhsulda öz әksini tapan
onun ayriayri sahәlәrinin arasındakı qarşılıqlı nisbәt
Iqtisadiyyatda әmәk vasitәlәrinin ümumi dәyәrindә sahәnin әsas istehsal fondlarının dәyәrindә, konkret bir sahәdә
çalışanların xüsusi çәkisi ilә, ümumi daxili mәhsul istehsalındakı payları ilә ifadә olunan yeyinti sәnayesinin ayrı
ayrı sahәlәri arasındakı nisbәt

•
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Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi tәrkibinә görә әn mürәkkәb hesab olunur?

Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi yarım sahәlәrә malik deyil?

Hansı sahәnin müәssisәlәri texniki vә tibbi mәhsullar istehsal edә bilәr, yaxud yapışqan – yapışqanlı
maddә, gön dәri istehsal edәn zavodlar üçün xammal tәchizatçısı ola bilәr?

Unüyütmә vә yarma zavodları:

Yeyinti sәnayesinin әn iri vә yetkin sahәlәrindәn biri:

Xammalın emal növlәrinә görә yeyinti sәnaye sahәlәri hansı qruplara bölünür?

Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi әmәk alәtlәrinin hazırlanmasının mexaniki әsasını tәşkil edilmәsindә
üstünlük tәşkil edәn sahәlәrә aiddir?

Ümumi daxili mәhsulda, maşğul olanların xüsusi çәkisindә, әsas istehsal fondlarının dәyәrindә xüsusi çәkiyә
malik olan yeyinti sәnaye sahәlәri arasındakı nisbәt
Sahәnin әsas istehsal fondlarının dәyәri ilә ifadә olunan ayriayrı sahәlәr arasında nisbәt
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin ümumi sayında konkret bir sahәdә mәşğul olanların xüsusi çәkisi ilә ifadә olunan ayri
ayrı sahәlәr arasındakı nisbәt

kombinәlәşdirilmiş yem
әt vә süd
unüyütmәyarma
balıq
tamlı yeyinti•

kombinәlәşdirilmiş yem
unüyütmәyarma
balıq•
tamlı yeyinti
әt vә süd

tamlı yeyinti
әt vә süd•
çörәkbişirmә
unüyütmә  yarma
balıq

Müәyyәn qәdәr avtomatlaşdırılıb
Texnoloji proseslәrin yüksәk sәviyyәdә avtomatlaşdırılması ilә fәrqlәnir•
Müәyyәn qәdәr mexaniklәşdirilib
Onlarda әl әmәyi üstünlük tәşkil edir
Tamamilә mexaniklәşdirilib

Duz istehsalı
Qәnnadı
Piy istehsalı
Unüyütmәyarma•
Spirt

Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalını hasil vә emal edәn; kәnd tәsәrrüfatına aid olmayan xammalı
hasil vә emal edәn
Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalını hasil vә emal edәn
Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn
Bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalı emal edәn; kәnd tәsәrrüfatına aid olmayan xammalın hasilatı vә
emalı

•
Hәm bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәrrüfatı xammalı kimi, hәm dә kәnd tәsәrrüfatına aid olmayan xammalı emal
edәn

•
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Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi biokimyәvi, mikrobioloji vә kimyәvi proseslәr üstünlük tәşkil edәn
sahәlәrә aiddir?

Yeyinti sәnayenin әmtәәlik mәhsulunda “A” qrupu ilә “B” qrupu arasındakı nisbәt necәdir?

Yeyinti sәnaye sahәlәri nә istehsal edir?

Yeyinti sәnayesindә әsas әrzaq istehsalına nә aiddir?

Yeyinti sәnayesindә ilkin baza istehsalına nә aiddir?

Yeyinyi sәnayesinin hansı mәhsulu sonrakı emal üçün xalq tәsәrrüfatının başqa sahәsinin müәssisәlәrinә
göndәrilir?

Yeyinti sәnayesinin hansı mәhsulu sonrakı sәnaye emalı üçün yeyinti sәnayesinin öz müәssisәsinә
göndәrilir?

Qәnd – rafinad•
Şәkәr çuğunduru
Piy istehsalı
spirt
Duz

Makaron
Qәnnadı
Qәnd – rafinad
Piy istehsalı•
Unüyütmә

1/5 vә 4/5
1/4 vә 3/4
1/2 vә 1/2
1/3 vә 2/3•
2/3 vә 1/3

Hәm әmәk vasitәlәri, hәm dә әmәk alәtlәri
Әmәk alәtlәri
İstehsal vasitәlәri
Hәm istehsal vasitәlәri, hәm dә istehlak alәtlәri•
İstehlak alәtlәri

Duz hasilatı
Balıq ovu
Heyvanların kәsilmәsi
Un mәmulatlarının hazırlanması•
Mәhsul yığımı

Konservlәrin hazırlanması
Çörәkbişirmә
Әt istehsalı
Heyvanların kәsilmәsi•
Şәrabın doldurulması

süd
yağ
şәkәr
spirt•
әt
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Yeyinti sәnayesinә neçә ixtisaslaşdırılmış sahәlәr daxildir?

Sәnәye sahәlәrini necә sәciyyәlәndirmәk olar?

Parfümeriyakosmetika sahәsi yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәri qrupuna daxildir?

Әhalini әsas әrzaq mәhsulları ilә tәmin edәn sahәlәr:

Yeyinti sәnayesinin mövsümi sahәlәrinә aiddir?

Unüyütmә kombinatları müәssisәlәrin yerlәşmәsi prinsipi әsasında inşa olunur:

Kombinәlәşdirilmiş yem
Duz
Spirt
Şәkәr•
Nişasta

60 – a yaxın
30 – a yaxın
20 – ә yaxın
40 – a yaxın•
50 – ә yaxın

İstifadә olunan xammalın ümumilliyi, texnoloji proseslәr, kadrların professional tәrkibi vә ictimai әmәyin әrazi
bölgüsü ilә sәciyyәlәnәn müәssisәlәrin cәmi kimi
İstehsalın inkişaf sәviyyәsi, texnoloji proseslәr, istehsal edilәn mәhsulun ümumiliyi ilә sәciyyәlәnәn müәssisәlәrin
cәmi kimi
Istehsal olunan mәhsulun ümumi tәyinatı, istifadә etdiklәri xammalla, texnoloji proseslәrin vә әhalinin istehsal
vәrdişlәri ilә sәciyyәlәnәn müәssisәlәrin cәmi kimi
İstehsal olunan mәhsulun ümumi tәyinatı, istifadә olunan xammal, texnoloji proseslәr vә kadrların professional
tәrkibi ilә sәciyyәlәnәn müәssisәlәrin cәmi kimi

•
İstehsal olunan mәhsulun ümumi tәyinatı, istifadә olunan xammalla, tәbii vә coğrafi şәrait, kadrların professional
tәrkibi ilә sәciyyәlәnәn müәssisәlәrin cәmi kimi

kombinәlәşdirilmiş yem
unüyütmәyarma
әt vә süd
tamlı yeyinti•
balıq

spirt
balıq
tamlı yeyinti
çörәkbişirmә•
unüyütmә  yarma

Makaron
Spirt
Piy
Şәkәr çuğunduru•
Әt vә süd

artıq әmәk ehtiyatları rayonlarında
kimya zavodlarının yaxınlığında
yalnız xammal istehsalı yerlәrindә
hәm xammal istehsalı yerlәrindә, hәm dә mәhsul istehlakı yerlәrindә•
yalnız mәhsul istehlakı yerlәrindә
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Hansı müәssisәlәr hәm xammal istehsal olunan yerlәrdә, hәm dә mәhsul istehlakı yerlәrindә yerlәşә
bilәr?

Hansı müәssisәlәr hәm xammal istehsal olunan yerlәrdә, hәm dә mәhsul istehlakı yerlәrindә yerlәşә
bilәr?

Hansı müәssisәlәr hәm xammal istehsal olunan yerlәrdә, hәm dә mәhsul istehlakı yerlәrindә yerlәşә
bilәr?

Xammala yaxın olan müәssisәlәrә aiddir:

Xammala yaxın olan müәssisәlәrә aiddir:

Xammala yaxın olan müәssisәlәrә aiddir:

Mәhsul istehsalına yaxın olan müәssisәlәrә aiddir:

orta şәrabçılıq zavodları
unüyütmә müәssisәlәri•
qәndrafinad zavodları
ilkin süd emalı zavodları
çay qablaşdırma

orta şәrabçılıq zavodlarl
yağ ekstraktları zavodları
konserv zavodları•
qәnnadı fabriklәri
ilkin süd emalı zavodlarl

alkoqolsuz pivә zavodları
yarma müәssisәlәri•
qәnnadı fabriklәri
çörәk zavodları
tütün fabriklәri

çay qablaşdırma fabriklәri
spirt zavodları•
makaron fabriklәri
alkoqolsuz pivә zavodları
qәnnadı fabriklәri

qәndrafinad zavodları
çay yarpaqlarının fermentasiyası üzrә müәssisәlәr•
makaron fabriklәri
alkoqolsuz pivә zavodları
orta şәrabçılıq zavodları

qәndrafinad zavodları
ilkin süd emalı zavodları•
makaron fabriklәri
alkoqolsuz pivә zavodları
çörәk zavodları

ilkin süd emalı zavodları
çay qablaşdırma fabriklәri•
qәndşәkәr zavodları
yağ ekstraktları zavodları
ilkin şәrabçılıq zavodları
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Mәhsul istehsalına yaxın olan müәssisәlәrә aiddir:

Hansı göstәrici istehsalın yerlәşdirilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsini xarakterizә etmir?

94. Süd mәhsullarını istehsal edәn müәssisәlәrin yerlәşdirilmәsi xüsusiyyәtlәri nәdәdir?

93. Hazır yeyinti mәhsullarının istehsalında әlavә istehsal gücü necә müәyyәn edilir?

92. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi mәhsul istehlakını hәyata keçirir?

91. Bişmiş kolbasa mәmulatlarının istehsalını tәşkil edәn müәssisәlәrinin yerlәşdirmә xüsusiyyәtlәri
nәdәdir?

Yeyinti sәnaye sahәlәrinin hansı xüsusiyyәti onların yerlәşdirilmәsinә tәsir edir?

yağ ekstraktları zavodları
qәnnadı fabriki•
qәndşәkәr zavodları
ilkin şәrabçılıq zavodları
spirt zavodları

kapital qoyuluşu
qabaqlama әmsalı•
mәhsulun maya dәyәri
nәzәrdә tutulan xәrclәr
mәhsulun tәminat sәviyyәsi

xammal mәnbәlәri olan rayonlara yaxın
uşaq tәşkilatlarına yaxın yerlәşdirilmәsi
sıx әhali olan mәntәqәlәrdәn uzaq
әsasәn B istehlak mәntәqәsindә yerlәşdirilmәsi•
ferma vә otlaqlara yaxın yerlәşdirilmәsi

xammalın әlavә hәcminin onun optimal emal dövrünә nisbәtinin güclәrdәn istifadә әmsalına hasili
müәssisәnin iş vaxtı ilә vә mәhsulun әlavә istehsal hәcmi arasında olan fәrqin güclәrdәn istifadә әmsalına hasili
müәssisәnin iş vaxtının әlavә mәhsul hәcminә nisbәti vә onun istifadә gücü әmsalına xasili
mәhsul istehsalının әlavә hәcminin müәssisәnin iş vaxtına nisbәtinin fgüclәrdәn istifadә әmsalına hasili•
müәssisәnin iş vaxtının mәcmusu vә әlavә xammal hәcminә hasili

çay
çuğundurşәkәr
spirt
balıq
un emalı•

sıx әhali olan mәntәqәlәrdәn uzaq
xammal mәnbәlәri olan rayonlara
әsasәn istehlak mәntәqәrindә yerlәşdirilir•
ferma vә otlaqlara yaxın yerlәşdirilmәsi
mәktәb vә ali mәktәblәrә yaxın

әksәr yeyinti mәhsullarının istehlakının mövsümi xüsusiyyәti, xammalın emalının tәrkibinin bir komponentli
olması, mәhsulun maya dәyәrindә nәqliyyat xәrclәrinin yüksәk xüsusi çәkisi
bir çox xammal növlәrinin mövsümi xüsusiyyәti, bәzi xammalın vә hazır yeyinti mәhsullarının daşınılmaz olması,
bir çox yeyinti mәhsullarının istehlakının hәr yerdә vә kütlәvi istehlakı

•
çoxnövlü xammalın mövsümi xüsusiyyәti, xammalın emalının bir tәrkibli olması, maya dәyәrindә vә yeyinti
mәhsullarının maya dәyәrindә nәqliyyat xәrclәrinin azlığı
xammalın bir çoxunun mövsümi xüsusiyyәti, ayrı – ayrı xammal resurslarının daşınılmaz olması, mәhsulun maya
dәyәrindә nәqliyyat xәrclәrinin xüsusi çәkisinin aşağı olması
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Aşağıda verilәn fikirlәrin hansı düzdür?

Süd istehsalının xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?

Aşağıda verilәn fikirlәrin hansı düzdür?

Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsinin iqtisadi әsaslandırılması hansı ardıcıllıqla hәyata
keçirilir?

Hansı süd mәhsulları müәssisәlәri istehlak mәntәqәlәrindә yerlәşdirilir?

Saxlanması uzunmüddәtli olan әt mәhsulları müәssisәlәri harada yerlәşdirilir?

xammal emalının tәrkibinin çox komponentli olması, ayrı – ayrı xammal resurslarının daşınılmaması, yeyinti
mәhsullarının dәyәrindә vә maya dәyәrindә daşınma xәrclәrinin aşağı paya malik olması

çörәkbişirmә müәssisәlәri әsasәn xammal mәnbәyi olan rayonlara meylli olurlar
taxılın üyüdülmәsi zamanı alınan undan başqa әlavә mәhsul vә tullantılar konservlәşdirilmiş yemlәr üçün çox
qiymәtli mәhsullardır

•
çörәyin saxlanma müddәtindә mәhdudiyyәt yoxdur, ona görә dә onun uzunmüddәtli ehtiyatı saxlanılmır
unüyütmә zavodlarının hazır mәhsullarının böyük bir hissәsi mәhsulun keyfiyyәtinә zәrәr vermәdәn xüsusi
nәqliyyatla daşınır
unüyütmә müәssisәlәrindә alınan әlavә mәhsul vә tullantılardan ikinci mәhsulun alınmasında istifadә olunur

istehlak rayonlarına meylli olması vә mәhsulun saxlanma müddәtinin qısa olması
istehlak rayonlarına meylli olması vә mәhsulun saxlanma müddәtinin uzun olması
onun hәm istehlak rayonlarına yaxınlığı, hәm dә xammal zonasına yaxın olması, hәmçinin hazır mahsulun
saxlanma müddәtinin çox qısa olması
xammal zonasına meylli olması vә hazır mәhsulun saxlanma müddәtinin qısa olması•
xammal zonalarına meylli olması vә hazır mәhsulun saxlanma müddәtinin uzun olması

dәyirmanların vә yarma zavodlarının yerlәşdirilmәsi yarma bitkilәrinin becәrildiyi vә mәhsulun istehlakı
rayonlarından asılı deyil
dәyirmanlar vә yarma zavodları әsasәn mәhsulun istehlakı yerlәrindә yerlәşdirilir
dәyirmanlar әsasәn yarma bitkilәri becәrilәn rayonlarda, yarma zavodları isә mәhsulun istehlakı yerlәrindә
yerlәşdirilir
dәyirmanlar әsasәn mәhsulun istehlak olunduğu yerdә, yarma zavodları isә yarma becәrilәn rayonlarda yerlәşdirilir•
dәyirmanlar vә yarma zavodları әsasәn yarma bitkilәri becәrilәn rayonlarda yerlәşdirilir

Müәssisәlәrin yerlәşdirilmәsi üçün makrorayonun müәyyәn edilmәsi; xammal emalına lazım olan әlavә istehsal
güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinin yerlәşdirilmәsi üçün mikrorayonunun
müәyyәn edilmәsi
xammalın emalı üçün lazım olan әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal
güclәrinin yerlәşdirilmәsinin müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin yerlәşdirilmәsinin makro rayonunun müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın
müәyyәnlәşdirilmәsi
xammalın emalı üçün lazım olan әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi; әlavә istehsal
güclәrinin yerlәşdirilmәsi mikrorayonunun müәyyәn edilmәsi; müәssisәnin yerlәşdirilmәsinin mikrorayonunun
müәyyәn edilmәsi

•
Istehsalın yerlәşdirilmәsinin mikrorayonunun müәyyәn edilmәsi; yerlәşdirmәnin makrorayonunun müәyyәn
edilmәsi; әlavә istehsal güclәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi

kәsmik vә xama istehsal edәn
pendir istehsalı
yağ – pendir
qatıq vә yoqurt istehsal edәn•
südkonservlәr

dağlıq regionlarda
xammal zonasında
iri yaşayış mәntәqәlәrindә
hәm iri yaşayış mәntәqәlәrindә, hәm dә xammal zonasında•
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Saxlanma müddәti mәhdud olan әt mәhsulları sәnaye müәssisәlәri harada yerlәşdirilir?

Әt vә süd sәnayesinin yerlәşdirilmәsi xüsusiyyәtinә nә tәsir göstәrir?

Hansı müәssisәlәr әt, süd vә quşçuluğun yüksәk inkişaf etdiyi rayonlarda yerlәşdirilir?

Hansı sahәnin müәssisәlәri iri istehlak mәntәqәlәrindә yerlәşdirilir?

Hansı sahәninn yerlәşdirilmәsi elmi – iqtisadi әsaslandırmadan asılı olmayaraq mәhdudlaşdırılmalıdır?

Hansı müәssisәlәr hәr bir vilayәtdә vә uzaq әyalәtlәrdә mütlәq yerlәşdirilmәlidir?

Hansı müәssisәdә ilkin xammalın çәkisi hazır mәhsulun çәkisi ilә müqayisә edilә bilәr?

Hansı müәssisәlәrdә hazır mәhsulun çәkisi ilkin xammalın çәkisini әhәmiyyәtli dәrәcәdә üstәlәyir?

•
kәnd yerlәrindә

dağlıq regionlarda
hәm iri yaşayış mәntәqәlәrindә, hәm dә xammal zonasında
xammal zonasında
iri yaşayış mәntәqәlәrindә•
kәnd yerlәrindә

xammalın daima olması
regionda әmәk ehtiyatlarının çoxluğu
su ehtiyatlarının olması
maldarlıq tәsәrrüfatının yerlәşdiyi yer•
sosial infrastrukturun olması

kombinә edilmiş yem istehsalı•
süd konserv
tamlı yeyinti
pendir istehsalı
yağ istehsalı

çuğundur  şәkәr
duz istehsalı
kombinәlәşdirilmiş yem
çörәkbişirmә•
tütün

liker – araq vә yarma müәssisәlәri
unüyütmә, әt vә süd sәnaye müәssisәlәri
tütün istehsalı vә alkoqolsuz içkilәr sәnayesi
tütün istehsalı, çay vә sitrus mәhsulları istehsalı•
duz vә qәnd – rafinad sәnaye müәssisәlәri

pivәbişirmә vә balıq mәhsulları sәnaye müәssisәlәri
0.0
tütün istehsalı vә alkoqolsuz içkilәr sәnayesi
unüyütmә, әt vә süd sәnaye müәssisәlәri•
0.0

liker – araq
pivәbişirmә
şәkәr çuğunduru
qәnd – rafinad•
yağ – pendir
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Hansı müәssisә hazırladığı hazır mәhsulun çәkisindәn bir neçә dәfә artıq olan xammaldan istifadә edir?

Yeyinti sәnaye sahәlәrinin yerlәşdirilmәsinin xüsusiyyәtinә nә aiddir?

Hansı müәssisә hәr bir şәhәrdә yerlәşdirilmәlidir?

Hansı müәssisәlәr istehlak rayonlarına sövq edir?

Yeyinti sәnayesinin hansı müәssәsәlәri xammal mәnbәyi olan rayonlara sövq edir?

Hansı sahә işçi qüvvәsinin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәk olan rayonlara sövq edir?

Yeyinti sәnayesi, bu:

yağ – pendir istehsalı
qәnd – rafinad
şәkәr çuğunduru
pivәbişirmә•
makaron istehsalı

liker – araq
pivәbişirmә
qәnd – rafinad
şәkәr çuğunduru•
makaron istehsal edәn

Çoxsaylı xammal növlәrinin daşınılmasının mümkünlüyü
kombinәlәşdirilmiş yem
balıq
unüyütmәyarma•
Iqtisadiyyatın sahә quruluşu nә demәkdir?

pivәbişirmә vә balıq mәhsulları istehsalı sәnaye müәssisәlәri
kombinәlәşdirilmiş yem
unüyütmә, şәkәr çuğunduru sәnaye müәssisәlәri
çörәkbişirmә vә alkoqolsuz içkilәr sәnaye müәssisәlәri•
Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsi tәrkibinә görә әn mürәkkәb hesab olunur?

Balıq
Şәkәr çuğunduru
Konservlәr
Qәnd – rafinad•
Şәrab emalı müәssisәlәri

qәndrafinad istehsalı
likeraraq istehsalı
çörәkbişirmә
konserv•
alkoqolsuz içkilәr

Kapitaltutumlu
0.0
Materialtutumlu
Әmәktutumlu•
Fondtutumlu

kapitaltutumlu sahәdir
enerjitutumlu sahәdir
әmәktutumlu sahәdir

•
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İstehsal gücü nәdir?

Әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

İstehsalın әsas fondları nәdir?

İstehsal әsas fondların köhnәlmә әmsalı necә müәyyәn edilir?

Proqram nәdir?

materialtutumlu sahәdir•
fondtutumlu sahәdir

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

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

mәmulat•
dәzgah
bina
qurğu
nәqliyyat vasitәsi

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

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

köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinә nisbәti kimi•
istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinin köhnәlmә mәblәğinә nisbәti kimi
istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların köhnәlmә әmsalına nisbәti kimi
köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinә hasili kimi
köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinә nisbәti kimi

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların müәyyәn olunması,
qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrini әhatә edәn
fәaliyyәt növüdür
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur

•
proqramda öz әksini tapan tәdbirlәrin rәvan, bir qaydada realizә olunması mәqsәdilә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә
tutulan konkret vә kompleks tәdbirlәr sistemidir
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan biliklәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahәlәrinin şüurlu nizamlanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәt növüdür
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur
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Plan nәdir?

Konserv müәssisәsinin orta illik istehsal gücünün hesablanmasında yeyinti sәnayesinin digәr
yarımsahәlәrdәn fәrqli olaraq hansı göstәrici nәzәrә alınır?

Müәssisәnin istehsal gücünün ekstensiv istifadә amilinә nә aid deyil?

Ekstensiv istifadәdәn fәrqli olaraq müәssisәlәrin istehsal gücünün intensiv istifadәsinin
yaxşılaşdırılmasına nә tәsir edir?

İstehsal gücünün istifadә әmsalının hesablanmasında hansı istehsal gücünün balanslı göstәricisi istifadә
olunur?

Onun istifadәsinә tәsir edәn hansı amil digәrlәrindәn fәrqli olaraq istehsal gücünә tәsir edir?

Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı istehsal gücünә tәsir etmir?

perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji mәqsәdlәrә
nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvür,
mülahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir

•
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlüklәrinin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasında stabil iqtisadi
göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt qaydaları vә
normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur

istehsal gücünün daxil olma anından ilin sonuna qәdәr qalan növbәlәrin sayı•
istehsal gücünün daxil olma anından ilin sonuna qәdәr qalan ayların sayı
ilin әvvәlinә istehsal gücü
giriş istehsal gücü
xaric istehsal gücü

aparatların tutumunun istifadә dәrәcәsinin artımı•
mövsümi istehsalın zәiflәmәsi
aparıcı avadanlığın tәmir müddәtinin ixtisarı
növbәlilik әmsalının artımı
daxili növbә üzrә dayanmaların ixtisarı

növbәlilik әmsalının artımı
daxili növbә üzrә dayanmaların ixtisarı
mövsümi istehsalın zәiflәmәsi
aparatların tutumunun istifadә dәrәcәsinin artımı•
aparıcı avadanlığın tәmin müddәtinin ixtisarı

Orta illik istehsal gücünün giriş qabiliyyәti
Orta illik istehsal gücünün çıxma qabiliyyәti
İstehsal gücünün ilin sonuna mövcudluğu
İstehsal gücünün ilin әvvәlinә mövcudluğu
orta illik istehsal gücü•

ixtisaslı kadrlar
istehsalın vә әmәyin tәşkili sәviyyәsi
xammalın keyfiyyәti
aparıcı avadanlığın sayı vә növü•
aparıcı avadanlığın texniki vәziyyәti

aparıcı avadanlığın illik işlәmә müddәti

•
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Yeyinti sәnayesinin hansı yarımsahәsindә bir sutkalıq planqrafiklәrin tәrtibatı digәr yarımsahәlәrdә bir
aylıq planqrafiklәrdәn fәrqli olaraq tәrtibatı hәyata keçirilir?

Buraxılmış sözü daxil edin. Planlaşdırma – bu müәyyәnetmә prosesidir.... vә müәyyәn üsullarla onların
әldә olunmasıdır.

Buraxılmış sözü daxil edin. Mәhsulun differensiasiyası – bu müxtәlif mәhsulların eyni tәlәbatını ödәyәn
vә onların eyni baza...

Buraxılmış sözü daxil edin. Mәhsulun differensiasiyası – bu mәhsulların eyni tәlәbatını ödәyәn vә
onların eyni baza xarakteristikaları ilә izah olunur.....

128. Yeyinti sәnayesindә emal edilәn xammal vә materialları alınma üsuluna görә necә siniflәşdirmәk
olar?

127. Xalis mәhsul necә hesablanır?

126. Müәssisәnin istehsal gücü daha çox hansı göstәricilәrdә hesablanır?

kömәkçi vә xidmәt sexlәrinin, onlarda quraşdırılmış avadanlığın sayı•
aparıcı avadanlığın sayı
aparıcı avadanlığın mәhsuldarlığının texniki normaları
xammalın, materialların keyfiyyәti, onların vaxtında çatdırılması

şәrabçılıq
yağpiy
qәnd
qida konsentratı
çörәkbişirmә•

mәqsәdlәr•
planlar
strategiyalar
nәticәlәr
xüsusiyyәtlәr

xüsusiyyәtlәri
fәrqliliyi
nәticәlәri
qrupları
xarakteristikaları•

fәrqlәnmә
mәcmu
xarakteristika
müxtәliflik•
xüsusiyyәtlәr

hasilat vә emal
kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye•
әsas vә kömәkçi
bitki vә heyvandarlıq
yerin tәkindәn çıxarılan vә sәnaye üsulu ilә alınan

material xәrclәri vә amortizasiya çıxıldıqdan sonra satılıq mәhsul
material xәrclәri vә amortizasiya çıxıldıqdan sonra qalan әmtәәlik mәhsul•
Vergi vә ayırmalar çıxıldıqdan sonra mәhsulun satışından alınan mәnfәәt
amortizasiya çıxıldıqdan sonra qalan әmtәәlik mәhsul
material xәrclәri vә amortizasiya çıxıldıqdan sonra qalan ümumi mәhsul
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125.Qeyd olunanlardan hansı i stehsal proqramın bölmәsinә aiddir?

124. Plan dövrünün sonuna istehsal güc necә adlanır?

123. Bazarda istehlakçıların davranış elementlәri hansılardır?

122. Dünya bazarlarında uğurlu rәqabәt etmәk üçün istehsalçı istehlakçıların istәklәrindә hansı
dәyişikliklәri görmәlidir?

121. Cәmiyyәtin dәyişәn sosial strukturu bazarda istehlakçıların müxtәlif tәlәblәrinә necә tәsir edir?

120. Hansı sahәdә әmtәәlik vә ümumi mәhsul hәcmi uyğun gәlmir?

119. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәrindә istehsal gücü xammalın maksimal mümkün emalı ilә
müәyyәn olunur?

natural vә dәyәr ifadәlәrindә
natiral•
şәrti natural
dәyәr
әmәk

istehsal gücünün hesablanması planı
ixtisaslaşma vә kooperativlәşdirmә üzrә plan•
marketinq planı
maliyyә planı
mәhsul satışı planı

giriş üzrә
çıxış üzrә•
orta illik
layihә üzrә
daxil olma

şәxsi qabiliyyәt, meyllilik, bilik, bazarda ixtisaslaşma
hissetmә, qәbuletmә, davranış, mәqsәdlәr
şәxsi keyfiyyәtlәr, sosial amillәr, iqtisadi amillәr, gәlirlәr sәviyyәsi
reklam, müstәqil mәnbәlәr, dostların rәyi
stimullar, sorğular, motivlәr, istәklәr•

öyrәnmәk, aşkar etmәk
yenidәn yoxlamaq, proqnozlaşdırmaq
uzaqgörәnlik, qabaqcadan duymaq•
әvvәlcәdәn yoxlamaq, tәhlil etmәk
cәlb etmәk, uğur qazanmaq

kütlәvi istehsal
o, hansı ki, bazarda yoxdur, yeni bazar•
kimlәr ki, hәmin sosial qrup çәrçivәsindә öz sosial statusunu dәyişib
hәr bir sosial struktura müvafiq standartlar
orta ailәnin tәlәblәri vә istәklәri

qәnnadı
şәrabçılıq•
әt vә süd
çörәkbişirmә
alkoqolsuz içkilәr istehsalı

tәkrar şәrabçılıq

•



09.03.2017

24/90

160

161

162

163

164

165

118. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәrindә istehsal gücü mәhsulun maksimal mümkün buraxılışı ilә
müәyyәn olunur?

117. Ümumi mәhsul nәdir?

116. Satılan mәhsulun hәcmi nәdir?

115. Hazır mәmulatlar nәdir?

Әmtәәlik mәhsul nәdir?

Çeşidin rasionallığı nә demәkdir?

yağpiy•
qәndrafinad
çörәkbişirmә
marqarin

ilkin şırabçılıq
çuğundurşәkәr
liker – araq•
kartofnişasta
yağ – piy

bu, fәrdi istehsal olunan hazır mәhsulların vә yarımfabrikatların, elәcә dә sifarişçi tәrәfindәn ödәnilәn sәnaye
xarakterli xidmәtlәrin dәyәridir
müәyyәn vaxt dövründә (ay, rüb, il) istehsal olunan mәhsul•
bu, DÜSTә vә texniki şәrtlәrә uyğun olan hazır mәhsulların, yarımfabrikatların, xidmәtlәrin, tam başa çatmış vә
kәnara satılması nәzәrdә tutulmuş sәnaye xarakterli işlәrin dәyәridir
sәnaye müәssisәsinin istehsalı tam başa çatmış mәhsulu
әmtәә olana qәdәr emal mәrhәlәsini keçmәli olan mәhsul

әmtәә olana qәdәr emal mәrhәlәsini keçmәli olan mәhsul
bu, fәrdi istehsal olunan hazır mәhsulların vә yarımfabrikatların, elәcә dә sifarişçi tәrәfindәn ödәnilәn sәnaye
xarakterli xidmәtlәrin dәyәridir

•
bu, DÜSTә vә texniki şәrtlәrә uyğun olan hazır mәhsulların, yarımfabrikatların, xidmәtlәrin, tam başa çatmış vә
kәnara satılması nәzәrdә tutulmuş sәnaye xarakterli işlәrin dәyәridir
sәnaye müәssisәsinin istehsalı tam başa çatmış mәhsulu
hesabat dövründә (ilindә) istehsal olunan mәhsul

әmtәә olana qәdәr emal mәrhәlәsini keçmәli olan mәhsul
bu, fәrdi istehsal olunan hazır mәhsulların vә yarımfabrikatların, elәcә dә sifarişçi tәrәfindәn ödәnilәn sәnaye
xarakterli xidmәtlәrin dәyәridir
hesabat dövründә (ilindә) istehsal olunan mәhsul
sәnaye müәssisәsinin istehsalı tam başa çatmış mәhsulu•
bu, DÜSTә vә texniki şәrtlәrә uyğun olan hazır mәhsulların, yarımfabrikatların, xidmәtlәrin, tam başa çatmış vә
kәnara satılması nәzәrdә tutulmuş sәnaye xarakterli işlәrin dәyәridir

hesabat dövründә (ilindә) istehsal olunan mәhsul
bu, DÜSTә vә texniki şәrtlәrә uyğun olan hazır mәhsulların, yarımfabrikatların, xidmәtlәrin, tam başa çatmış vә
kәnara satılması nәzәrdә tutulmuş sәnaye xarakterli işlәrin dәyәridir

•
әmtәә olana qәdәr emal mәrhәlәsini keçmәli olan mәhsul
sәnaye müәssisәsinin istehsalı tam başa çatmış mәhsulu
bu, fәrdi istehsal olunan hazır mәhsulların vә yarımfabrikatların, elәcә dә sifarişçi tәrәfindәn ödәnilәn sәnaye
xarakterli xidmәtlәrin dәyәridir

sahәnin ümumi istehsalında yeni növ mәhsulların miqdarı
mәhsulların istehlakçıların müxtәlif seqmentlәrinin real әsaslandırılmış tәlәbatlarını daha tam ödәmәk qabiliyyәti•
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircinsli vә ya müxtәlif cinsli mәhsul qruplarının növ miqdarı
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircins qrup mәhsullarının növ müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
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Çeşidin tәzәlәnmәsi nә demәkdir?

Çeşidin davamlılığı nә demәkdir?

Çeşidin genişliyi nә demәkdir?

Çeşidin bütövlüyü nә demәkdir?

Mәhsul çeşidi nәdir?

Әmtәә nomenklaturası nәdir?

106. Hansı sahәnin müәssisәlәri istirahәt vә bayram günlәri fasilә edir vә әsasәn iki növbәdә işlәyirlәr?

istehlakçıların davamlı olaraq tәlәbat duyduğu vә hәmin mәhsula tәlәbatı ödәyәn mәhsulların növlәrinin, növ
müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı

istehlakçıların davamlı olaraq tәlәbat duyduğu vә hәmin mәhsula tәlәbatı ödәyәn mәhsulların növlәrinin, növ
müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircinsli vә ya müxtәlif cinsli mәhsul qruplarının növ miqdarı
sahәnin ümumi istehsalında yeni növ mәhsulların miqdarı•
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircins qrup mәhsullarının növ müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
mәhsulların istehlakçıların müxtәlif seqmentlәrinin real әsaslandırılmış tәlәbatlarını daha tam ödәmәk qabiliyyәti

mәhsulların istehlakçıların müxtәlif seqmentlәrinin real әsaslandırılmış tәlәbatlarını daha tam ödәmәk qabiliyyәti
istehlakçıların davamlı olaraq tәlәbat duyduğu vә hәmin mәhsula tәlәbatı ödәyәn mәhsulların növlәrinin, növ
müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı

•
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircinsli vә ya müxtәlif cinsli mәhsul qruplarının növ miqdarı
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircins qrup mәhsullarının növ müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
sahәnin ümumi istehsalında yeni növ mәhsulların miqdarı

sahәnin ümumi istehsalında yeni növ mәhsulların miqdarı
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircinsli vә ya müxtәlif cinsli mәhsul qruplarının növ miqdarı•
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircins qrup mәhsullarının növ müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
istehlakçıların davamlı olaraq tәlәbat duyduğu vә hәmin mәhsula tәlәbatı ödәyәn mәhsulların növlәrinin, növ
müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
mәhsulların istehlakçıların müxtәlif seqmentlәrinin real әsaslandırılmış tәlәbatlarını daha tam ödәmәk qabiliyyәti

mәhsulların istehlakçıların müxtәlif seqmentlәrinin real әsaslandırılmış tәlәbatlarını daha tam ödәmәk qabiliyyәti
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircins qrup mәhsullarının növ müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı•
sәnaye tәrәfindәn buraxılan vә satışda olan bircinsli vә ya müxtәlif cinsli mәhsul qruplarının növ miqdarı
istehlakçıların davamlı olaraq tәlәbat duyduğu vә hәmin mәhsula tәlәbatı ödәyәn mәhsulların növlәrinin, növ
müxtәlifliyinin vә adlarının miqdarı
sahәnin ümumi istehsalında yeni növ mәhsulların miqdarı

özünün müәyyәn әlamәtinә, xassәsinә vә tәyinatına görә formalaşan müxtәlif növ vә cürbәcür mәhsullar yığımı•
ümumi vә oxşar tәyinatlı mәhsulun növlәrinin yarımnöv mәhsulların müxtәlifliyi
istehsal edilәn әmtәәlәrin ümumi hәcmindә hәr bir әmtәә növünün xüsusi çәkisi
sәnaye müәssisәlәrindә istehsal edilәn ümumi vә oxşar tәyinatlı bircins vә müxtәlif cinsli mәhsulların siyahısı
iqtisadiyyatın istәnilәn sahәsindә bütün mülkiyyәt formalarının müәssisәlәrindә istehsal edilәn, müxtәlif tәyinatlı
müxtәlif әmtәәlәrin siyahısı

iqtisadiyyatın istәnilәn sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn bütün mülkiyyәt formaları tәrәfindәn istehsal edilәn müxtәlif
tәyinatlı, müxtәlif әmtәәlәrin siyahısı
istehsal edilәn әmtәәlәrin ümumi hәcmindә hәr bir әmtәә növünün xüsusi çәkisi
özünün müәyyәn әlamәtinә, xassәsinә vә tәyinatına görә formalaşan müxtәlif növ vә cürbәcür mәhsullar yığımı
sәnaye müәssisәsindә istehsal edilәn ümumi vә ya oxşar tәyinatlı bircinsli vә müxtәlif cinsli mәhsulların siyahısı•
ümumi vә ya oxşar tәyinatlı mәhsulların müxtәlif növlәri vә sahәaltı növlәri

çuğundurşәkәr
qarğıdalınişasta
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105. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәrindә müәssisәlәr il әrzindә әsasәn fasilәsiz işlәyirlәr?

104. Xalis mәhsul nәdir?

103. Bilavasitә kәnd tәsәrrüfatı xammalını emal edәn sahәlәrin gücü necә müәyyәn olunur?

102. Keyfiyyәtinә görә sabit xammal emal edәn sahәlәrdә istehsal gücü necә müәyyәn edilir?

101. Әmtәәlik mәhsulun hәcmi necә müәyyәn olunur?

Әmtәәlik mәhsulun nomenklaturasına aiddir:

Aşağıda sadalananlardan hansı әmtәәlik mәhsulun nomenklaturasına aiddir?

yağpiy
makaron•
meyvә qurutma

vitaminli
tәkrar şәrabçılıq
çaybükülmә
pivәbişirmә•
meyvәtәrәvәz konservlәri

mәhsulun material xәrclәrini çıxmaqla topdansatış qiymәtlәrindә pulla qiymәtlәndirilmәsi
satılan mәhsulun vergilәr çıxılmaqla pulla qiymәtlәndirilmәsi
il әrzindә istehsal olunan mәhsulun hәcmi
mәhsulun material vә amortizasiya xәrclәrini çıxmaqla topdansatış qiymәtlәrindә pulla qiymәtlәndirilmәsi•
әmtәәlik mәhsulun amortizasiya çıxılmaqla pulla qiymәtlәndirilmәsi

istehsal sahәlәrinin maksimal mümkün istifadәsi ilә
avadanlığın maksimal mümkün istifadәsi ilә
mәhsulun maksimal mümkün buraxılışı ilә
xammalın maksimal mümkün emalı ilә•
iş vaxtı fondunun maksimal mümkün istifadәsi ilә

istehsal sahәlәrinin maksimal mümkün istifadәsi ilә
avadanlığın maksimal mümkün istifadәsi ilә
xammalın maksimal mümkün emalı ilә
mәhsulun maksimal mümkün buraxılışı ilә•
iş vaxtı fondunun maksimal mümkün istifadәsi ilә

satılmış mәhsulun hәcminә vurulan qiymәtlә maya dәyәri arasındakı fәrqlә
satılmış mәhsul hәcminin vә bitmәmiş istehsal qalıqlarının miqdarı ilә
mәhsulun dәyәr ifadәsindә hәcminin mәhsul vahidinin topdansatış qiymәtinә nisbәti ilә
mәhsulun natural ifadәdә hәcminin onun vahidinin fәaliyyәtdә olan topdansatış qiymәtinә nisbәti ilә•
satılmış mәhsul hәcminin vә bitmәmiş istehsalın qalıqları arasındakı fәrqlә

dordurma
kefir
pasterizә edilmiş süd
yağlı süd mәhsulları•
qaymaq

bişirilmiş kolbasa
vetçina
sosiskalar
kolbasa mәmulatları•
hisә verilmiş kolbasa
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97. Planlaşdırmanın hansı metodu son mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsinә әsaslanaraq planlaşdırmanı
qurur, sonra isә ilk növbәdә elm vә texnikanın nailiyyәtlәrinә әsaslanaraq bu mәqsәdlәrin reallaşdırılmasının
mümkün yollarını işlәyib hazırlayır?

96. İstehsal güclәrindәn istifadәnin yaxşılaşdırılmasının ekstensiv yollarına nә aiddir?

95. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәrindә il әrzindә mәhsulun qeyribәrabәr istehlakı ilә әlaqәdar olaraq
istehsalın mövsümi enmәlәri müşahidә olunur?

Әsas fondlar tәyinat üzrә bölünür:

Kömәkçilәrdәn fәrqli olaraq әsas istehsal proseslәrinә nә aiddir?

Әsas istehsal proseslәrinә nә aiddir?

Yeyinti sәnayesindә әsaslardan fәrqli olaraq, kömәkçi istehsal proseslәrә nә aiddir?

şәbәkә metodu
normativ metod
balans metodu
proqram mәqsәdli metod•
qrafik metod

istehsalın ixtisaslaşması, tәmәrküzlәşmәsi vә kombinәlәşmәsi
istehsal proseslәrinin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsal texnikasının tәkmillәşdirilmәsi
tәqvim iş vaxtında avadanlığın istifadәsinin yaxşılaşdırılması•
avadanlığın modernlәşdirilmәs

yağpiy
makaron
qәnnadı
alkoqolsuz içkilәrin istehsalı•
tütün

binalar, strukturlar, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar vә s.
şәxsi vә icarә әsas fondları•
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin vә s. әsas fondları
istismarda, yenidәnqurmada, texniki silahlandırmada, ehtiyatda olan
istehsal әsas fondları vә qeyriistehsal әsas fondları

әmәk vasitәlәri formalarının dәyişilmәsi•
hazır mәhsulun daşınması
hazır mәhsulun saxlanılması
avadanlığın tәmiri
mәhsul keyfiyyәtinә nәzarәt

xammalın tәmizlәnmәsi•
avadanlığın tәmiri
mәhsul keyfiyyәtinә nәzarәt
mәhsulun daşınması
xammalın saxlanılması

xammalın saxlanılması•
yağların qablaşdırılması
mәhsul istehsalı
xammalın qurudulması
xammalın tәmizlәnmәsi
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Yeyinti sәnayesindә әsaslardan fәrqli olaraq, kömәkçi istehsal proseslәrә nә aiddir?

159.Әsas fondlar nәdir?

158. Hansı sahәdә il әrzindә istehsalın mövsümiliyi xammalın qeyribәrabәr daxil olması ilә
әlaqәdardır?

157. İlin hansı vaxtında tәsәrrüfatlarda süd xammalının istehsalına çәkilәn xüsusi xәrclәr vә südün maya
dәyәri aşağı düşür?

156. Kәnd tәsәrrüfatı xammalının әsas xüsusiyyәtlәrinә nә aiddir?

155. Buğda – bu:

154. Tәdarük olunmuş xammalın hәcmindәn yararlı maddәlәrin nәzәri olaraq alınması necә hesablanır?

xammalın tәmizlәnmәsi
mәhsul keyfiyyәtinә nәzarәt•
çörәyin hazırlanması
yağların qablaşdırılması
dәnәlәrin qurudulması

Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edir vә öz
dәyәrlәrini hazır mәhsula hissә – hissә keçirirlәr.

•
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar ancaq bir istehsal dövründә iştirak edirlәr, tam istehlak
olunurlar vә öz dәyәrlәrini hazır mәhsula köhnәldikcә keçirirlәr
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edir vә öz
dәyәrlәrini tamamilә hazır mәhsula keçirir
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar yalnız bir istehsal dövründә iştirak edәrәk tam istehlak
olunur vә öz dәyәrini tamamilә hazır mәhsula keçirir
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edir, tam istehlak
olmaqla öz dәyәrlәrini hazır mәhsula keçirirlәr

makaron istehsalı
dondurma istehsalı
pivә vә alkoqolsuz içkilәr
spirt•
qәnnadı

payızda
yayda
yazda
qışda
yazda vә yayda•

xammal növlәrinin qarşılıqlı dәyişdirilә bilmәmәsi
qiymәtinin aşağı olması
çoxkomponentliliyi•
xammalın әksәr növlәrinin asan daşına bilmәsi
bәrpa olunmaması

komplektlәşdirici mәmulatdır
xammaldır•
әsas materialdır
satın alınan yarımfabrikatdır
kömәkçi materialdır

yararlı maddәlәrin faktiki alınmasının yararlı maddәlәrin nәzәri baxımdan alınmasına nisbәti
mәhsuldarlığı nәzәri baxımdan yığılan mәhsula vurub 100  ә bölmәklә
mәhsuldarlığı mәhsulun nәzәri baxımdan yığılmasına vurmaqla

•
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153. Әmtәәlik әmsalı necә hesablanır?

152. Ümumi mәhsul yığımı necә hesablanır?

151. Xammal bazasının artırılması vә tәkmillәşdirilmәsi amillәrinә aiddir:

150. Yeyinti sәnayesinin mövsümi xarakter daşıyan sahәlәrindә müәssisәlәrә mövsümlülük amilinin
tәsirini vә onların bәrabәr yüklәnmәsini necә yoluna qoymaq olar?

149. Yeyinti sәnayesinin mövsümi sahәlәrindә xammalın fasilәlәrlә daxil olması müәssisәlәrin iş
göstәricilәrinә necә tәsir edir?

148.Yeyinti sәnayesindә xammala qәnaәtin әn mühüm ehtiyatına aiddir:

147. Kәnd tәsәrrüfatı xammalını necә xarakterizә etmәk olar?

yararlı maddәlәrin xammalda nәzәri baxımdan olan tәrkibinin tәdarükün hәcminә vurub 100  ә bölmәk•
mәhsuldarlığı xammaldakı yararlı maddәlәrin nәzәri olaraq tәrkibinә vurub 100  ә bölmәklә

ümumi yığımın tәdarükün hәcminә vurulması kimi
tәdarükün hәcmi ilә ümumi mәhsul yığımı arasındakı fәrq kimi
ümumi yığımla tәdarükün hәcminin cәmi kimi
tәdarükün hәcminin ümumi yığıma nisbәti kimi•
ümumi yığımın tәdarükün hәcminә nisbәti kimi

mәhsuldarlıqla әkin sahәlәri arasındakı fәrq kimi
әkin sahәlәri ilә mәhsuldarlıq arasındakı fәrq kimi
әkin sahәlәrinin vә mәhsuldarlığın cәmi kimi
әkin sahәlәrinin mәhsuldarlığa nisbәti kimi
әkin sahәlәrinin mәhsuldarlığa vurulması ilә•

xammalın normativdәn çox olan ehtiyatının tam lәğv edilmәsi
yeyinti sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın tәşkilinin, idarәetmәnin vә planlaşdırmanın tәkmillәşdirilmәsi
xammal – materialdan düzgün istifadә olunması•
istehsal ehtiyatlarının azaldılması
tәchizatın vә anbar tәsәrrüfatının tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

tәchizatçıların tәdarük mәntәqәlәrinә maksimum yaxınlaşdırılması ilә
mövsüm olmayan vaxtda buraxılan mәhsulların çeşidinin artırılması yolu ilә•
mövsümi sahәlәrin müәssisәlәrindә iş yerlәrinin sayının artırılması ilә
yeyinti sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın tәşkilini, planlaşmanı, idarәetmәni tәkmillәşdirmәklә
istehsalda ucuz xammal – material növlәrinin tәtbiqi ilә

mәhsulun son buraxılış qiymәti aşağı düşür
artıq işçi qüvvәsi yaranır•
әsas istehsal fondlarından sәmәrәli istifadә olunur
әmәk mәhsuldarlığı yüksәlir
kapital qoyuluşu azalır

dövriyyә fondlarının dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi
müәssisәlәrdә istehsalın tәşkilinin vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi
ucuz xammal vә materialların tәtbiqi
tәchizatçıların tәdarük mәntәqәlәrinә maksimum yaxınlığı•
düzgün qiymәt siyasәtinin aparılması

bahalı, әmәktutumlu, bir komponentli, az daşınaqlı, bәrpa olunmayan
ucuz, әmәktutumlu olmayan, bir komponentli, az daşınaqlı, bәrpa olunmayan
ucuz, әmәktutumlu olmayan, bir komponentli, daşınaqlı, bәrpa olunmayan
bahalı, әmәktutumlu, çox komponentli, az daşınaqlı, bәrpa olunan, bir çox hallarda әvәz olunan•
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146. Hansı sahәnin xammalının kimyәvi tәrkibi imkan verir ki, yeyinti mәhsullarından başqa hәm dә
müxtәlif tibbi vә texniki mәhsullar da istehsal edilә bilsin?

145. Xammal vә maddi resurslardan hansılar istehsal prosesindә iştirak etmәklә hazır mәhsulun maddi
әsasını tәşkil etmir, onun tәrkibinә daxil olmur, daxil olduqda isә istehlak tәyinatını dәyişmir?

144. Әsas materialları necә sәciyyәlәndirmәk olar?

143. Yeyinti sәnayesinin xammal resursları nә demәkdir?

142. Hansı sәnayenin xammal bazası özündә taxıl, unüyütmә vә yarma sәnayesinin tullantılarını, әt vә
balıq sәnayesini, yağlı bitkilәr emalını, spirt, pivәbişirmә, şәkәr sәnayesini birlәşdirir?

141. Yeyinti sәnaye sahәlәrinin xammal bazasının inkişafının vә formalaşmasının әn mühüm amillәri
bunlardır:

bahalı, әmәk tutumlu, çox komponentli, daşınaqlı, bәrpa olunan, bir çox hallarda әvәz olunan

tamlı yeyinti
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
әt vә süd•
balıq

xammal materiallar
sәnaye xammalı
kәnd tәsәrrüfatı xammalı
kömәkçi materiallar•
әsas materiallar

hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya ayırmaları şәklindә daxil edilәn
әmәk cismlәrinin bir hissәsidir
mәhsulun hazırlanmasına imkan verәn әmәk cismlәri
hazır mәhsulun maddi әsasını tәşkil edәn vә onun fizikikimyәvi, funksional vә orqanoleptik parametrlәrini
müәyyәn edәn әmәk cismlәrinin bir hissәsidir
hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә mәhsulun әsasәn xüsusi orqanoleptik, estetik vә fiziki xüsusiyyәtlәrini
tәmin edәn komponentlәrdir

•
gәlәcәk emal üçün nәzәrdә tutulmuş taxıl, tәrәvәz, malqara vә i.a. ,elәcә dә onların ilkin emal mәhsullarının
müәyyәn dövrdә mәcmu miqdarı

hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya ayırmaları şәklindә daxil edilәn
әmәk cismlәrinin bir hissәsidir
hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә mәhsulun әsasәn xüsusi orqanoleptik, estetik vә fiziki xüsusiyyәtlәrini
tәmin edәn komponentlәrdir
hazır mәhsulun maddi әsasını tәşkil edәn vә onun fizikikimyәvi, funksional vә orqanoleptik parametrlәrini
müәyyәn edәn әmәk cismlәrinin bir hissәsidir
gәlәcәk emal üçün nәzәrdә tutulmuş taxıl, tәrәvәz, malqara vә i.a. , elәcә dә onların ilkin emal mәhsullarının
müәyyәn dövrdә mәcmu miqdarı

•
mәhsulun hazırlanmasına imkan verәn әmәk cismlәri

likor  araq
makaron istehsalı
konserv istehsalı
kombinәlәşdirilmiş yem•
unüyütmә

tәbii – iqlim vә sosial  iqtisadi•
tәbii – iqlim vә әmәk
xammal vә sosial
texnoloji vә xammal
sosial – iqtisadi vә texnoloji
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140. Sәnaye xammalının hansı növlәri mәlumdur?

139. Hansı sahәdә xammalın il әrzindә fasilәlәrlә daxil olması mövsümlülüklә әlaqәdar deyil?

138. Kәnd tәsәrrüfatı xammalının әsas xüsusiyyәtini nә tәşkil edir?

137.Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәtindә hansı iqtisadi amillәrdәn biri mühümdür?

136.Yeyinti sәnayesindә hazır mәhsulun dәyәrindә xammalın vә materialların xüsusi çәkisi necәdir?

135.Hansı növ kömәkçi material әmәk vasitәlәrinin işini tәmin edir?

134. Kömәkçi material növlәrindәn hansı mәhsulun tәrkibinә daxil olur, lakin onun istehlak tәyinatını
dәyişmir?

133. Xammal nәdir?

mineral, süni, ilkin
tәbii vә süni
bitki vә heyvan mәnşәli
mineral, süni vә ikinci•
ilkin vә ikinci

spirt istehsalı
kraxmalpateka
konserv istehsalı
pivә  alkoqolsuz içkilәr•
şәkәr istehsalı

bir komponentli olması
aşağı dәyәrә malik olması
onun daşınaqlı olmaması
istehsalın mövsümi xüsusiyyәti•
bәrpa oluna bilmәmәsi

әmәyin tәşkili vә idarәetmә
әmәk ehtiyatları
elmi – texniki tәrәqqi
xammal resursları•
mülkiyyәt forması

90%dәn yuxarı
40% ә qәdәr
30%dәn aşağı
70%dәn yuxarı•
60%ә qәdәr

yanacaq
katalizatorlar
mәhsulun etiketi
sürtkü materialları•
süzgәclәr

yanacaq
süzgәclәr
katalizatorlar
mәhsulun etiketi•
sürtgü materialları
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132. Nişasta – patoka sәnayesinin xammal bazasını nә tәşkil edir?

131. Yeyinti sәnaye xammalı әsasәn:

130. Kәnd tәsәrrüfatı xammalının hansı növlәri mәlumdur?

129. Hansı sahәdә mәhsula olan tәlәbin әksәr hallarda dәyişilmәsi mövsümlülük yaradır?

Әsas fondlar tәyinat üzrә bölünür:

Әsas istehsal fondlarının dәyәrinin fәal hissәsinin sәnayeistehsal personalının işçilәrin orta siyahı
sayına nisbәti ilә xarakterizә olunur:

mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya ayırmaları şәklindә daxil edilәn vә hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olan
әmәk alәtlәrinin bir hissәsidir.
mәhsulun hazırlanmasına yardım edәn әmәk alәtlәridir
mәhsulun әsasәn xüsusi estetik vә fiziki keyfiyyәtlәrini tәmin edәn, hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olan
komponentlәrdir
hazır mәhsulun material әsasını vә onun әsas fiziki – kimyәvi, parametrlәrini müәyyәn edәn әmәk alәtlәrinin bir
hissәsidir

•
taxılın, tәrәvәzin, mal – qaranın vә s., hәmçinin müәyyәn bir dövr әrzindә onların ilkin emalından alınan vә
sonrakı emal üçün nәzәrdә tutulan mәhsulların ümumi miqdarıdır

meyvә vә gilәmeyvә
günәbaxan
taxıl mәhsulları
kartof•
şәkәr çuğunduru

ikinci emal
mineral
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı•
süni

mineral, süni vә ikinci emal
ilkin vә ikinci emal
tәbii vә süni
bitki vә heyvan mәnşәli•
mineral, süni vә ilkin

Spirtә
Nişasta – pateka
Konservlәrә
pivә  alkoqolsuz içkilәrә•
Şәkәrә

binalar, strukturlar, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar vә s.
istismarda, yenidәnqurmada, texniki silahlandırmada, ehtiyatda olan
şәxsi vә icarә әsas fondları•
istehsal әsas fondları vә qeyriistehsal әsas fondları
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin vә s. әsas fondları

avtomatlaşdırma sәviyyәsi
fondla silahlanma
әmәk mәhsuldarlığı
elektriklә silahlanma
texniki silahlanma•
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Әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinin sәnayeistehsal personalının orta siyahı sayına nisbәti ilә
xarakterizә olunur:

Әsas fondlar balansda qeyd olunmayıb:

Әsas fondlar istifadәsinә görә bölünür:

Әsas fondlar tәbiimaterial tәrkibinә görә bölünür:

Әsas fondlar sahә xüsusiyyәti üzrә bölünür:

Әsas fondlar funksional tәyinat üzrә aşağıdakılara bölünür:

187. Әsas fondların hansı elementi hәm aktiv, hәm dә passiv hissәlәrә aid ola bilәr?

186. Hansı göstәrici istehsala daxil edilәn әsas fondların dәyәrinin onların ilin sonuna olan dәyәrinә
nisbәti kimi hesablanır?

fondla silahlanma•
kimyalaşma sәviyyәsi
texniki silahlanma
elektriklә silahlanma
mexaniklәşdirmәnin sәviyyәsi

lәğvetmә dәyәrinә görә
qarışıq qiymәtә görә•
bütöv ilkin dәyәrә görә
әvәzetmә dәyәrinә görә
qalıq dәyәrinә görә

istismarda, yenidәnqurmada, texniki silahlandırmada, ehtiyatda olan•
binalar, strukturlar, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar vә s.
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin vә s. әsas fondları
istehsal әsas fondları vә qeyriistehsal әsas fondları
şәxsi vә icarә әsas fondları

sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin vә s. әsas fondları
istehsal әsas fondları vә qeyriistehsal әsas fondları
istismarda, yenidәnqurmada, texniki silahlandırmada, ehtiyatda olan
şәxsi vә icarә әsas fondları
binalar, strukturlar, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar vә s.•

sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin vә s. әsas fondları•
istehsal әsas fondları vә qeyriistehsal әsas fondları
binalar, strukturlar, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar vә s.
istismarda, yenidәnqurmada, texniki silahlandırmada, ehtiyatda olan
şәxsi vә icarә әsas fondları

şәxsi vә icarә әsas fondları
istehsal әsas fondları vә qeyriistehsal әsas fondları•
binalar, strukturlar, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar vә s.
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin vә s. әsas fondları
istismarda, yenidәnqurmada, texniki silahlandırmada, ehtiyatda olan

maşın vә avadanlıqlar
qurğular
alәtlәr vә qurğular•
binalar
istehsal vә tәsәrrüfat avadanlığı

•
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185. Hansı aşınma formasında sosial tәlәbatı tәmin edә bilәn yüksәk sәviyyәli yeni texnika meydana
şıxır?

184. Vaxta görә әsas istehsal fondlarından istifadәni xarakterizә edәn hansı göstәricilәrdir?

183. Hansı sahәdә güc maşın vә avadanlıqlarının xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

182. Hansı sahәdә qurğuların xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

181. Hansı sahәdә iş maşın vә avadanlıqlarının xüsusi çәkisi yeyinti sәnayesi üzrә orta sәviyyәdәn
yüksәkdir?

180. Aşağıdakılardan hansı yeyinti sәnaye sahәlәrindә әsas istehsal fondlarından istifadәnin
yaxşılaşdırılmasının ekstensiv istiqamәtlәri hesab olunur?

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

tәzәlәnmә әmsalı•
artım әmsalı
intensiv istifadә әmsalı
növbәlilik әmsalı
әsas fondların istehsaldan çıxarılması әmsalı

mәnәvi
iqtisadi
ekoloji
sosial•
fiziki

birlәşmiş istifadә әmsalı
intensiv istifadә әmsalı
növbәlilik әmsalı
ekstensiv istifadә әmsalı•
әsas fondların artım әmsalı

balıq
duz
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
şәkәr•

qәnnadı
çörәkbişirmә
duz•
unüyütmә  yarma
balıq

qәnnadı
balıq•
çörәkbişirmә
duz
unüyütmә  yarma

tәkrar resurslardan tam istifadә edilmәsi
avadanlıqlarda dayanmaların lәğv edilmәsi•
istehsal tsikli müddәtinin azaldılması
davamlı texnoloji proseslәrin tәtbiqi
xammal vahidinә görә mәhsulun çıxımının artırılması
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178. İstehsalın rentabelliyi әsas fondların hansı dәyәrinә әsasәn tәyin olunur?

177. Әsas fondların sıradan çıxma әmsalı necә hesablanır?

176. Әsas fondların yenilәnmә әmsalı necә hesablanır?

175. Әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәri 20 min manatdır. 01.05. tarixindәn 12 min manat dәyәrindә
yeni avadanlıq istismara verilmişdir, 01.09. tarixdәn isә 6 min manatlıq avadanlıq istismardan çıxarılmışdır.
Әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrini hesablayın.

174. Fasilәli proseslәrә malik sahәlәrdә әsas istehsal fondlarından istifadәni xarakterizә edәn mühüm
natural göstәrici hansıdır?

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

172. Fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә qalıq dәyәri nәdir?

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

orta illik
qalıq
bәrpa olunan
ilkin•
tam

yeni daxil edilmiş vә sıradan çıxmış әsas fondların fәrqinin ilin sonuna әsas fondların dәyәrinә nisbәti ilә
әsas fondların ümumi dәyәrinin sıradan çıxmış әsas fondların ilin әvvәlinә olan dәyәrinә nisbәti ilә
sıradan çıxmış әsas fondların dәyәrinin onların ilin sonuna ümumi dәyәrinә nisbәti ilә
sıradan çıxmış әsas fondların dәyәrinin onların ilin әvvәlinә ümumi dәyәrinә nisbәti ilә•
il әrzindә yeni daxil edilmiş әsas fondların dәyәrinin sıradan çıxmış әsas fondların dәyәrinә nisbәti ilә

yeni daxil edilmiş vә sıradan çıxmış әsas fondların fәrqinin ilin sonuna әsas fondların dәyәrinә nisbәti ilә
әsas fondların ilin әvvәlinә olan dәyәrinin yeni daxil edilmiş әsas fondların dәyәrinә nisbәti ilә
yeni daxil edilmiş әsas fondların dәyәrinin onların ilin әvvәlinә olan dәyәrinә nisbәti ilә
yeni daxil edilmiş әsas fondların dәyәrinin onların ilin sonuna olan dәyәrinә nisbәti ilә•
il әrzindә yeni daxil edilmiş әsas fondların dәyәrinin sıradan çıxmış әsas fondların dәyәrinә nisbәti ilә

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

artım әmsalı
yenilәnmә әmsalı
fondverimi
növbәlilik әmsalı•
sıradan çıxma әmsalı

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

•
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171. Yeni tikilmiş müәssisәlәrdә qalıq dәyәri nәdir?

170. Әlәklәr, xәmir üçün şkaflar, süzmә xәtlәri, tәzyiqsüzgәclәr әsas fondların hansı qrupuna aid edilir?

169. İstehsal güclәri, mәhsuldarlıq üzrә әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyi hansı göstәricidә öz
әksini tapır?

168. Müәyyәn vaxt әrzindә әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyi hansı göstәricidә öz әksini tapır?

167. Binalar, qurğular, tikililәr üçün amortizasiya norması hansıdır?

166. Әsas fondların strukturu necә tәyin olunur?

165. Fiziki aşınmanın meyllilik dәrәcәsinin müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunan әsas istehsal dәyәri necә
adlanır?

ilkin dәyәrdәn aşınmanın miqdarı qәdәr aşağıdır•
lәğv olunma dәyәrindәn aşağıdır
lәğv olunma dәyәrindәn aşınmanın miqdarı qәdәr yüksәkdir
ilkin dәyәrdәn yüksәkdir
ilkin dәyәrә bәrabәrdir

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

istehsal lәvazimatları
ölçmә vә tәnzimlәyici cihaz vә avadanlıqlar
güc maşın vә avadanlıqları
iş maşın vә avadanlıqları•
alәtlәr

hamısından birgә istifadә әmsalında
növbәlilik әmsalında
fondverimindә
intensiv istifadә әmsalında•
ekstensiv istifadә әmsalında

hamısından birgә istifadә әmsalı
növbәlilik әmsalı
fondverimi
ekstensiv istifadә әmsalı•
intensiv istifadә әmsalı

15 %ә qәdәr
20 %ә qәdәr
25 %ә qәdәr
7 %ә qәdәr•
10 %ә qәdәr

әsas fondların dәyәrinin istehsal güclәrindә xüsusi çәkisi ilә
binaların dәyәrinin istehsal avadanlığının dәyәrinә nisbәti ilә
aktiv hissәnin dәyәrinin passiv hissәnin dәyәrinә nisbәti ilә
әsas fondların ümumi dәyәrindә hәr bir elementin xüsusi çәkisi ilә•
texnoloji avadanlığın dәyәrinin binaların dәyәrinә nisbәti ilә

lәğv olunmuş
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164. Әsas istehsal fondlarının yenidәn qiymәtlәndirmә anında onların tәkrar istehsal dәyәri necә
adlanır?

163. Әsas istehsal fondlarının tikintisi vә ya әldә olunması vә istismara daxil edilmәsi anında onların
dәyәri necә adlanır?

162. Aşağıdakılardan hansılar bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn әsas fondlara aiddir?

161. Göstәrilәnlәrdәn hansı düzdür?

160. Әsas fondlardan sәmәrәli istifadә göstәricilәrindәn hansı әsas hesab olunur?

Tәdavül fondlarına daxildir:

Hazır mәhsul:

bәrpa olunan
ilkin
qalıq•
tam

lәğv olunmuş
tam
ilkin
bәrpa olunan•
qalıq

lәğv olunmuş
tam
bәrpa olunan
ilkin•
qalıq

qoruyucu
nәqliyyat
istehsal binası
iş vә güc maşın vә avadanlıqları•
anbarlar

әsas fondların dәyәri hazır mәhsullarla birlikdә dövr edir
әsas fondlar bir istehsal dövründә istifadә olunur
әsas fondlar maddiәşya formasını dәyişir.
әsas fondların keçirilmiş dәyәri mәhsulun reallaşması nәticәsindә amortizasiya fondunda toplanır•
әsas fondlar öz dәyәrini tamamilә hazır mәhsula keçirir

hamısından birgә istifadә әmsalı
intensiv istifadә әmsalı
növbәlilik әmsalı
fondverimi•
ekstensiv istifadә әmsalı

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

normalaşdırılan tәdavül fondlarına aiddir•
әsas fondlara aiddir
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Dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir?

Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

Vaxta muzd әmәyin ödәnilmәsi özündә nәyi birlәşdirir?

Ciddi texnoloji rejim şәraitinin üstünlük tәşkil etdiyi müәssisәlәrdә istifadә olunan әmәyin ödәnilmәsi:

Dövriyyә istehsal fondları әsas fondlardan onunla fәrqlәnir ki, :

Dövriyyә vәsaitlәri hansı göstәricilәrdә planlaşdırılmır vә nәzәrә alınmır?

normalaşdırılmayan tәdavül fondlarına aiddir
istehsal ehtiyatlarına aiddir
normalaşdırılan dövriyyә fondlara aiddir

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

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

öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlar
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır

•
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun
üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır

işәmuzd qiymәtinә görә әmәk haqqı
tarif dәrәcәlәri üzrә әmәk haqqı•
dövlәt vә ya ictimai vәzifәlәri yerinә yetirәn işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsi
mәcburi işburaxmaya görә ödәnilmә
mәzuniyyәtlәrin ödәnilmәsi

vaxta muzd•
işә muzd vә vaxta muzd
işә muzd
kontraktlı
akkordlu

onlara amortizasiya hesablanır
hәr bir istehsal tsiklindә bütövlükdә istehlak olunurlar•
hazır mәhsula öz dәyәrini hissәhissә keçirir
istehsal prosesindә öz tәbii formasını dәyişmir
ilbәil aşınırlar

tәbii göstәricilәrdә
әmәk göstәricilәrindә•
şәrtitәbii göstәricilәrdә
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Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri ibarәtdir:

Normallaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәrinә daxil deyil:

213. Әhalinin әmәk qabiliyyәtli hissәsi nәdir?

212. Dövriyyә vәsaitinin hansı elementinin normalaşdırılmasında göndәrilәn malların miqdarı nәzәrә
alınır?

211. Dövriyyә vәsaitlәrinin hansı elementi qarşıdakı il üçün korrektә edilmiş sәviyyәyә uyğun
normalaşdırılır?

210. Ehtiyatın hansı növü istehsal ehtiyatlarının qәbulu, növlәşdirilmәsi vә bazarlara yerlәşdirilmәsi ilә
әlaqәdardır?

209. Aşağıda sadalananlardan hansı dövriyyә fondlarına aiddir?

günlük ehtiyatlarda
dәyәr ifadәsindә

normallaşdırılmış әsas fondlar vә fondların dövrü
normallaşdırılmış vә normallaşdırılmamış dövriyyә fondları
әsas vә dövriyyә fondları
normallaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәri vә fondların dövrü
dövriyyә fondları vә fondların dövrü•

gәlәcәk dövr xәrclәri
anbarlarda hazır mәhsul qalığı
başa çatmamış istehsalat
istehsal ehtiyatları
pul vәsaitlәri•

kadrlardır
işçilәrdir
fәhlәlәrdir
әmәk resurslarıdır•
heyәtdir

yüklәnmiş vә yolda olan mallar
tamamlanmamış istehsal
istehsal ehtiyatları
sadalananlardan heç biri•
bazada olan hazır mәhsul

tamamlanmamış istehsal
gәlәcәk dövr xәrclәri•
hazır mәhsul
sadalananlardan heç biri
istehsal ehtiyatları

hazırlanan•
texnoloji
nәqliyyat
sığortalanmış
cari

xammal
anbarda olan hazır mәhsul•
yarımfabrikatlar
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208. Hansı sahәdә bitmәmiş istehsala normativ tәyin edilmir?

207. Hansı sahәdә dövriyyә fondlarının böyük hissәsi tәdavül sahәsindә yerlәşir?

206. Çörәkbişirmә müәssisәlәrindә un, duz, şәkәr nәyә aid olunur?

205. Konserv müәssisәlәrindә yuyulmada vә doğranmada olan meyvә vә tәrәvәzlәr nәdir?

204. Qәnnadı fabrikindә karamel kütlәsi nәdir?

203. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә istehsal ehtiyatlarının mühüm hissәsini tara vә qablaşdma
materialları tәşkil edir?

202. Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı yüksәk dövriyyә әmsalına malikdir?

gәlәcәk dövr xәrclәri
tamamlanmamış istehsal

şәrabçılıq
çörәkbişirmә•
konserv
konyak istehsalı
pivәbişirmә

likoraraq
şәkәr•
yağpiy
qәnnadı
şәrabçılıq

digәr әmәk cismlәri
hazırlanmış yarımfabrikatlar
bitmәmiş istehsal
istehsal ehtiyatları•
gәlәcәk dövrün xәrclәri

digәr әmәk cismlәri
hazırlanmış yarımfabrikatlar
istehsal ehtiyatları
bitmәmiş istehsal•
gәlәcәk dövrün xәrclәri

digәr әmәk cismlәri
bitmәmiş istehsal
istehsal ehtiyatları
hazırlanmış yarımfabrikatlar•
gәlәcәk dövrün xәrclәri

balıq
unüyütmә  yarma
çörәkbişirmә
konserv•
çuğundurşәkәr

şәrabçılıq
qәnnadı
makaron
çörәkbişirmә•
çuğundurşәkәr
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201. Aşağldakı qeyd olunan sahәlәrdәn hansı gün әrzindә bir dövriyyәnin yüksәk uzun müddәtliliyinә
malikdir?

200. Hansı sahә istehsal tsiklinin uzun müddәtliliyi vә bitmәmiş istehsalın nisbәtәn böyük hәcmi ilә
sәciyyәlәnir?

199. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә istehsal ehtiyatları yüksәk xüsusi çәkiyә (bütün dövriyyә
fondlarının dәyәrinin 80 %dәn yüksәk) malikdir?

198. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

197. Müәssisәlәrdә ehtiyatların hansı növü xammal vә materialların istehsala hazırlanması ilә
әlaqәdardır?

196. Dövriyyә fondlarının hansı elementinin normalaşdırılması zamanı xәrclәrin artması әmsalından
istifadә olunur?

195.Dövriyyә fondlarının tәrkibindә hansı elementlәr mövcuddur?

çuğundurşәkәr
makaron
çörәkbişirmә
şәrabçılıq•
qәnnadı

şәrabçılıq•
çuğundurşәkәr
konserv
çörәkbişirmә
balıq

balıq
unüyütmәyarma
şәrabçılıq
şәkәr•
konserv

dövriyyә fondları özündә bir ildәn daha çox xidmәt müddәtinә malik olan әmәk cismlәrini birlәşdirir
dövriyyә fondları bir neçә istehsal tsiklindә iştirak edir
dövriyyә fondları öz naturalmaddi formasını dәyişmir
dövriyyә fondları öz dәyәrini hazır mәhsula hissәhissә keçirir•
dövriyyә fondları bütün istehsal prosesi dövründә xammalın, әsas vә kömәkçi materialların vә digәr maddi
resursların hәrәkәtini әhatә edir

nәqliyyat
sığorta
hazırlanmış
cari•
texnoloji

yolda olan mallar
gәlәcәk dövrün xәrclәri
istehsal ehtiyatları
bitmәmiş istehsal•
anbarda olan hazır mәhsul

gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri, xammal vә materiallar
istehsal ehtiyatları, gәlәcәk dövrün xәrclәri, yanacaq
tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә pul vәsaitlәri

•
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194. Normalaşdırılmış elementlәrdәn hansı dövriyyә fondlarının strukturunda әn aşağı xüsusi çәkiyә
malikdir

193. Normalaşdırılmış elementlәrdәn hansı dövriyyә fondlarının strukturunda daha yüksәk xüsusi çәkiyә
malikdir?

192. Dövriyyә fondlarının hansı elementi normalaşdırılmış hesab olunmur?

191. Dövriyyә fondlarının hansı elementi normalaşdırılmış hesab olunur?

190. Hansı sahәdә mövsümi ehtiyatın yaradılması xammalın hazırlanmasının mövsümi xarakteri ilә
bağlıdır?

189. Dövriyyә fondları bunlar:

188. Dövriyyә fondları nәdir?

istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal vә gәlәcәk dövrün xәrclәri•
pul vәsaitlәri, az qiymәtli sürәtlә aşınan cismlәr, debütor borcları

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

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

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

kassada olan pullar
bankda olan pullar
yüklәnmiş mallar
anbarda olan hazır mәhsul•
hesablarda olan vәsaitlәr

pivәbişirmә
makaron
çörәkbişirmә
çuğundurşәkәr•
qәnnadı

istehsal fondlarının cәmidir.
әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir
әmәk vasitәlәri vә alәtlәrinin cәmidir
dövriyyә fondlarının vә işlәdilmiş fondların cәmidir•
dövriyyә fondlarının oxşarıdır

Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal dövründә yalnız bir dәfә iştirak edirlәr,
tamamilә istehlak olunurlar vә öz dәyәrlәrini hazır mәhsula köhnәldikcә keçirirlәr.
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edirlәr vә öz
dәyәrlәrini hazır mәhsula hissә hissә keçirirlәr.
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Әmәk mәhsuldarlığının folrmaları

Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

Әmәk haqqı nәdir?

Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmә üsulları hansıdır?

Әmәk mәhsuldarlığı nәdir?

Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edirlәr, tamamilә
istehlak olunurlar vә öz dәyәrlәrini tamamilә hazır mәhsula keçirirlәr.
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar yalnız bir istehsal dövründә iştirak edirlәr, tamamilә
istehlak olunurlar vә öz dәyәrlәrini tamamilә hazır mәhsula keçirirlәr.

•
Pul formasında ifadә olunan o istehsal vasitәlәridir ki, onlar istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edirlәr vә öz
dәyәrlәrini tamamilә hazır mәhsula keçirirlәr.

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

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

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

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıqların
modernlәşdirilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsi
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıqların
modernlәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi

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

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

mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidi әrzindә mәhsul istehsalının hәcmi•
mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqının kәmiyyәti vә әmәk haqqı vahidinә düşәn mәhsulun hәcmi
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan fәrdi vә ictimai әmәk
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidinә düşәn әsas fondların dәyәri
hәr bir işçinin әmәk haqqı vә mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqqı
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Çıxma әmsalı belә hesablanır:

Mütәxәssislәrә aiddir:

İstehsal necә müәyyәn olunur?

Әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi xarakterizә edir:

Müәssisәnin mәsuliyyәti muzdlu işçilәr qarşısında zәrurәt yaradır:

Kompensasiya olunan ödәnilmәlәrә nә aiddir?

Müәyyәn işlәrin hәcminin yerinә yetirilmәsinә әmәyin ödәnilmәsi:

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

işçilәrin orta siyahı sayının şәxsi istәklәrinә vә ya әmәk intizamını pozduqlarına görә azad olunanlara nisbәti ilә
bütün sәbәblәr üzündәn azad olunan işçilәrin onların orta siyahı sayına nisbәti ilә•
müәyyәn dövr әrzindә qәbul olunan vә azad olunan işçilәrin fәrqi ilә
işçilәrin orta siyahı sayının bütün sәbәblәr üzündәn azad olunanlara nisbәti ilә
şәxsi istәklәrinә vә ya әmәk intizamını pozduqlarına görә azad olunan işçilәrin sayının onların orta siyahı sayına
nisbәti ilә

rәhbәrlәr
mühәndistexniki işçilәr•
iş icraçıları
әsas fәhlәlәr
kiçik xidmәt personalı

işçi personalının sayının müәssisәnin bütün işçilәrinin sayına nisbәti ilә
istehsal olunan mәhsul hәcminin işçi personalının sayına nisbәti ilә•
işçi personalının sayının istehsal olunan mәhsul hәcminә nisbәti ilә
әsas fondların dәyәrinin işçi personalının sayına nisbәti
işçi personalının sayının әsas fondların dәyәrinә nisbәti ilә

materialverimi vә mәnfәәt
mәhsulun әmәktutumu vә bir işçiyә olan istehsalı•
fondverimi, fondtutumu
әmәktutumu vә fondtutumu
әmәyin fondtutumu vә fondla silahlanması

aksiya sayının artımı
әmәyin yüksәk mәhsuldarlığı üçün şәraitin yaradılması•
tәchizatçılarla müqavilәlәrin bağlanması
xarici iş qüvvәsinin cәlb olunması
marketinq tәdqiqatlarının aparılması

göstәricilәrin üstün yerinә yetirilmәsinә görә mükafat
ağır şәraitdә işin yerinә yetirilmәsinә әlavә ödәmә•
peşәkar ustalığa görә tarif dәrәcәlәrinә edilәn әlavә ödәmә
istehsalatdan ayrılmaqla tәhsil dövründә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsi
işçinin günahı sәbәbindәn boşdayanmaların ödәnilmәsi

vaxta muzd  mükafatlı
işә muzd•
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233. İşlәnmә vә tәtbiqin sәviyyәsinә görә innovasiya necә tәsniflәşdirilir?

232. Әmәktutumluluğun hansı növü kömәkçi işçilәrin әmәk mәsrәflәrini nәzәrә alır?

231. Eyni mәhsul istehsal edәn sahәlәrdә istehsalı müәyyәn edәn hansı üsuldan istifadә olunur?

230. Kadr dövriyyәsini hansı göstәrici xarakterizә edir?

229. Aşağıda sadalanlardan hansı әmәyin vaxthesabı ödәnilmәsi sisteminә aiddir?

228. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәlәrindә әmәk mıhsuldarlığının natural göstәricisi qәbul edilmәzdir?

227. Yeyinti sәnayesindә nә qәdәr sәnәt vә ixtisaslar vardır?

işә muzd vә vaxta muzd
kontraktlı
sadә vaxta muzd

mәhsuldar vә prosesli
dövlәt, sahә vә sahәdaxili sәviyyәli•
sәnaye, maliyyә, dövlәt sәviyyәli
mütlәq, yaxşılaşdırılmış
texniki, tәşklatiidarәetmә, sahә sәviyyәli

istehsal әmәktutumluluğu
xidmәtin әmәktutumluluğu•
idarәnin әmәktutumluluğu
tam әmәktutumluluğu
texnoloji әmәktutumluluğu

tәbii vә әmәk
tәbii•
şәrtitәbii
dәyәr
әmәk

yenilәşmә әmsalı
qәbul üzrә әmsal•
növbәlilik әmsalı
artım әmsalı
dövretmә әmsalı

mütәrәqqi
düzünә
dolayı
akkordlu
sadә•

balıq
konservlәr
şәrabçılıq•
çörәkbişirmә
şәkәr  rafinad

200.0
850.0•
1000.0
650.0
450.0
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226. Әmәk mәhsuldarlığının artımının hansı amili istehsalın ümumi hәcmindәki hәr hansı bir mәmulatın
әmәktutumluluğunun azaldılmasını nәzәrdә tutur?

225. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә әmәk haqqı daha yüksәk taarif dәrәcәlәri ilә hәyata keçirilir?

224. Yeyinti sәnayesindә әmәyin işәmuzd ödәnilmәsi sistemi daha geniş yayılmışdır?

223. Hansı göstәrici mәhsul vahidinә düşәn әmәk mәsrәflәrini әks etdirir?

222. Bütün sәbәblәr üzündәn işdәn azad olunan işçilәrin bütün işçilәrin orta siyahı sayına olan nisbәtini
hansı göstәrici xarakterizә edir?

221. İstehsal olunan mәhsulun hәcminin işçi heyәtin sayına olan nisbәti kimi hesablanan göstәrici:

220. Yeyinti sәnaye sahәlәrinin әmәk resursları bütöv sәnayenin әmәk resruslarının tәxminәn neçә
faizini tәşkil edir?

quruluş•
tәşkilatı texniki
sosial iqtisadi
elmi texniki tәrәqqi amili
regional

çörәkbişirmә sahәsindә
әt vә süd sahәsindә
konserv sahәsindә
alkoqolsuz içkilәr sahәsindә
efir yağları sahәsi•

işәmuzd  proqressiv
dolayı – işәmuzd
işәmuzd – mükafatlı•
fәrdi
kollektiv

istehsal
әmәk tutumluluğu•
fәrdi әmәk mәhsuldarlığı
ictimai әmәk mәhsuldarlığı
әmәyin intensivliyi

kadrların dövriyyә әmsalı
işdәn çıxma әmsalı•
işә qәbul әmsalı
axıcılıq әmsalı
kadr dövriyyәsi

әmtәәlik mәhsul
hasilat•
әmәktutumu
axıcılıq әmsalı
kadrlara plana görә tәlәbat göstәricisi

0.05
0.07•
0.2
0.13
0.1
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219. Әmәk haqqının hansı formaları mәlumdur?

218. Günәmuzd әmәk haqqının hansı forması kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqını ifadә edir?

217. Әsas işçilәrdәn xidmәtlә mәşğul olan işçilәr hansılardır?

216. Mühәndistexniki işçilәr heyәtin hansı dәrәcәsinә aiddirlәr?

215. Mәhsul istehsalı ilә işçilәrin hansı dәrәcәlәri mәşğuldur?

214. Әmәk resurslarından istifadәnin әn ümumilәşdirilmiş sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı texnoloji proseslәrin layihәlәndirilmәsinә aiddir?

İnnovasiya fәaliyyәti:

gündәlik vә aylıq
işәmuzd vә fasilәli•
işәmuzd, fasilәli vә qarışıq
gündәlik, aylıq vә işәmuzd
qarışıq vә illik

düzünә
sadә
akkordlu
dolayı•
kollektiv

sosial infrastruktur işçilәri
kömәkçi fәhlәlәr•
qulluqçular
kiçik xidmәtçi heyәt
mütәxәssislәr

menecerlәrә
qulluqçulara
mütәxәssislәrә•
rәhbәr işçilәrә
әsas fәhlәlәrә

kiçik xidmәtçi heyәt
fәhlәlәr•
rәhbәr işçilәr
mütәxәssislәr
qulluqçular

axıcılıq әmsalı
әmәk mәhsuldarlığı•
әmәktutumu
hasilat
әmәyin fondlarla silahlanması.

avadanlıqların orta tәmirinin hәyata keçirilmәsinin layihәlәndirilmәsi
avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş¬dırıl¬ma¬sının layi¬hә¬¬lәndirilmәsi•
eskiz layihәsinin hazırlanması
texniki şәrtlәrin hazırlanması
texniki layihәnin hazırlanması

yeni tikintinin layihәlәndirilmәsi üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir
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İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:

İnnovasiyanın әlamәti hansıdır?

Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?

İnnovasiyanın texnoloji potensialı nәdir?

İnnovasiya layihәsi nәdir?

Texnoloji parametrlәrindәn asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

İntelektual mülkiyyәtә nә daxildir?

kadrların ixtisaslarının artırılması üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir
müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәrin layi¬hә¬¬lәndirilmәsi üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir
yeni әsas fondlarının yaradılması ilә әlaqәdar tәşkilati vә maliyyә fәaliyyәtini özündә birlәşdirir
yeniliyin yaradılması vә istehlak¬çı¬ya çat¬dı¬rılması vә ya tәtbiqi ilә әlaqәdar elmitexniki, tәşkilati, maliyyә vә
kommersiya fәaliyyәtini özündә birlәşdirir

•

yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir•
әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması hәyata keçirilir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzәr tәkliflәr hazırlanır
tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

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

texnoloji hazırlıq
texnikanın istismarı
mәhsulların reallaşdırılması
elmitәdqiqat işlәrinin aparılması•
mәhsulun bilavasitә istehsalı

yeniliyin әsasında dayanan kon¬sep¬siyanın ob¬¬yektiv fiziki, kimyәvi, bioloji vә digәr parametr¬lә¬rinin son
hәddini göstәrir

•
yeniliyin әsasında dayanan kon¬sep¬siyanın materialtutumluluğunu göstәrir
yeniliyin әsasında dayanan kon¬sep¬siyanın әmәktutumululuğunu göstәrir
yeniliyin әsasında dayanan kon¬sep¬siyanın fondtutumululuğunu göstәrir
yeniliyin әsasında dayanan kon¬sep¬siyanın fondverminin son hәddini göstәrir

qeyd olunan bütün variantları birlәşdirәn sәnәdlәr toplusudur
ixtiranın tәtbiqi çertyojudur
yeiliyin, ixtiranın tәsvirini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur
konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә yeni mәsulun satışı üzrә elmi әsaslandırılmış mәqsәdlәr vә tәdbirlәr
sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur
konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә innovasiya prosesinin tәşkili, problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış
mәqsәdlәr vә tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur

•

tәşkilati vә proses innovasiyalar
mәhsul vә әmәliyyat innovasiyaları
mәhsul vә proses in¬novasiyaları•
idarәetmә vә texnoloji innovasiyalar
iqtisadi vә tәşkilati innovasiyalar

kәşflәr, ixtiralar, mal vә xidmәtlәr, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları, inventarlar

•
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İnnovasiyalar yeniliklәrin sәviyyәsinә görә hansı innovasiya növlәrinә bölünür?

Proses innovasiyası nәdir?

Mәhsul innovasiyası nәdir?

Aşağıdakılardan hansı innovasiyanın әlamәtlәridir?

İnnovasiya layihәsi sәmәrәli vә hәyata keçirmәyә hazır olduğu halda mümkündür, әgәr gәlir indeksi:

Elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtindәn fәrqli olan reallaşdırma formaları:

Elmin inkişafının sәviyyәsini, mühәndis işini, ölkәdә texnikanı, resursların vә imkanların
ümumilәşdirilmiş xarakteristikasını cәmiyyәt özündә elmitexniki problemlәrin hәllindә әks etdirir:

kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar), incәsәnәt әsәrlәri

•
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar), mәişәt xidmәti, lisenziyalar
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, sәnaye mәhsuları, xidmәtlәr, informasiya mәhsulları (proqram mәhsulları, radio vә
teleproqramlar), texnika
kәşflәr, ixtiralar, lisenziyalar, mülkiyyәt hüquqları, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları, avadanlıqlar

mәhsul, proses, yeni vә nisbәtәn yeni innovasiyalara
mәhsul vә proses innovasiyalara
yeni vә nisbәtәn yeni innovasiyalara•
mәhsul, proses vә nisbәtәn yeni innovasiyalara
sosial, mәhsul vә proses innovasiyalara

mәhsul istehsalının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur
istehsalın tәşkilinin yeni metodlarının yaradılmasını nәzәrdә tutur•
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә mәnimsәnilmәsini nәzәrdә tutur
idarәetmәnin tәşkilinin yeni metodlarının yaradılmasını nәzәrdә tutur
mәhsulların satış bazarının genişlәnmәsini nәzәrdә tutur

mәhsulların satış bazarının genişlәnmәsini nәzәrdә tutur
yeni mәhsul növlәrinin yaradılması vә mәnimsәnilmәsini nәzәrdә tutur•
istehsalın tәşkilinin yeni metodlarının yaradılmasını nәzәrdә tutur
idarәetmәnin tәşkilinin yeni metodlarının yaradılmasını nәzәrdә tutur
mәhsul istehsalının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur

elmitexniki yenilik, istehsala tәtbiqiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı•
elmitexniki yenilik, sosial sәmәrәlilik, texnoloji sәmәrәlilik
elmitexniki yenilik, sosial sәmәrәlilik, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı
iqtisadi sәmәrәlilik, istehsala tәtbiqiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı
texnoloji sәmәrәlilik, istehsala tәtbiqiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı

bütün cavablar düzgündür
1dәn çox•
1ә bәrabәr
0a bәrabәr
1dәn az

elektriklәşdirmә vә kimyalaşdırma
prinsipial yeni növ әmәk vәsaitlәrinin yaradılması•
istehsalın elektriklәşdirilmәsi
kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma
istehsalın kimyalaşdırılması

elmitexniki siyasәt

•
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Proses innovasiyalıarı:

Yaxşılaşdırılan innovasiyalar:

Mütlәq innovasiyalar:

253. Aşağıda sadalanan tәşkilatlardan hansı sәnayedә ETTnin inkişafında innovasiya fәaliyyәtinin vә
prosesinin әsas iştirakçısıdır?

252. Sәnaye istehsalı sahәlәri sәviyyәsindә innovasiya necә tәsniflәşdirilir?

251. Hansı hallarda innovasiya proyekti iqtisadi baxımdan sәmәrәli hesab olunur?

250. Hansı innovasiyalar nadir vә analoqu olmayanlara aiddir?

elmitexniki potensial•
bütün cavablar düzgündür
elmitexniki inqilab
elmitexniki baza

unikal, analoqu olmayan mәhsullar, texnologiyalar, istehsalın tәşkili metodları
yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi ilә әlaqәli olan•
yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә әlaqәli olan istehsalat
sәnayenin madditexniki bazasının tәkmillәşdirilmәsi ilә başa çatan, yeni avadanlıqların işlәnmәsi vә tәtbiqi
tәkmillәşdirilmiş vә texniki modernizasiya ilә әlaqәli olan, tanınmış, istifadәdә olan texnika nümunәlәri

unikal, analoqu olmayan mәhsullar, texnologiyalar, istehsalın tәşkili metodları
sәnayenin madditexniki bazasının tәkmillәşdirilmәsi ilә başa çatan, yeni avadanlıqların işlәnmәsi vә tәtbiqi
yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә әlaqәli olan istehsalat
yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi ilә әlaqәli olan
tәkmillәşdirilmiş vә texniki modernizasiya ilә әlaqәli olan, tanınmış, istifadәdә olan texnika nümunәlәri•

yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi ilә әlaqәli olan
sәnayenin madditexniki bazasının tәkmillәşdirilmәsi ilә başa çatan, yeni avadanlıqların işlәnmәsi vә tәtbiqi
tәkmillәşdirilmiş vә texniki modernizasiya ilә әlaqәli olan, tanınmış, istifadәdә olan texnika nümunәlәri
unikal, analoqu olmayan mәhsullar, texnologiyalar, istehsalın tәşkili metodları•
yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә әlaqәli olan istehsalat

ali mәktәblәr, layihәtexnoloji tәşkilatlar, elmitәdqiqat tәşkilatları, konsernlәr
assosiasiyalar, ali mәktәblәr, elmitәdqiqat tәşkilatları, mühәndislik kompaniyaları
elmitәdqiqat tәşkilatları, layihә tәşkilatları, konstruktor büroları, sahibkarlıq ittifaqları
layihәtexnoloji tәşkilatlar, holdinqlәr, mühәndislik kompaniyaları, konstruktor büroları
elmitәdqiqat tәşkilatları, layihәtexnoloji tәşkilatlar, mühәndislik kompaniyaları, ali mәktәblәr•

mәhsul, proses
sәnaye, maliyyә, ticarәtvasitәçilik, elmi, hüquqi, sosial
texniki, texnoloji, iqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, sosial•
dövlәt, sahә, firmadaxili
mütlәq, yaxşılaşdırıcı

xalis cari dәyәr 0a bәrabәr olanda
xalis cari dәyәr 0dan kiçik olanda•
xalis cari dәyәr 1dәn böyük olanda
xalis cari dәyәr 0dan böyük olanda
xalis cari dәyәr 1dәn kiçik vә ya bәrabәr olanda

mütәrәqqi
mütlәq•
nisbi
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249. Sublimә edilmәyә hansı mәhsulu aid etmәk olar?

248. Sublimә edilmә nә demәkdir?

247. Biotexnologiya nәyә şәrait yaradır?

246. Hansı tәşkilat elmitexniki kadrların hazırlanmasını, istehsalatda innovasiya ilә әlaqәdar olan yeni,
müasir elmi problemlәrin geniş spektrli tәdqiqat işini yerinә yetirir?

245. Hansı tәşkilat istehsal prosesinin texnoloji sistemini, әmәk vә istifadә olunan resursların
normativlәrini işlәyib hazırlayır?

244. Hansı tәşkilat müxtәlif layihәlәri, onların texniki sәnәdlәşdirilmәsini işlәyib hazırlayır, öz
bazasında tәcrübәsini keçirir, yeni mәhsul nümunәlәrinin sınağını, onların şәhadәtnamәsinin tәrtibini hәyata
keçirir?

243. Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatları, yeniliklәrin işlәnmәsini, alınan elmi nәticәlәri ilkin sınaqdan
keçirәn, onların eksperimental yoxlanmasını yerinә yetirәn tәşkilatlar hansılardır?

yaxşılaşdırıcı
saxta innovasiya

qazlaşdırılmış içkilәri
qәhvәni•
karameli
çörәyi
makaronu

qurudulma
dondurulma vә qurudulma•
parçalanma vә dondurulma
parçalanma
dondurulma

әnәnәvi yeyinti әlavәlәrinin alınmasına
tәrәvәz bitkilәri toxumlarının cücәrmәsinin sürәtlәndirilmәsinә•
qarışıq tәrkibli müxtәlif növlәrin alınmasına
heyvandarlığın yem bazasının genişlәnmәsinә
mәhsulların geniş çeşidli istehsalına

layihә tәşkilatları vә konstruktor büroları
elmitәdqiqat tәşkilatları
injinirinq şirkәtlәri
ali tәhsil ocaqları•
layihәtexnoloji tәşkilatlar

mühәndislik şirkәtlәri
layihәtexnoloji tәşkilatlar•
ali tәhsil ocaqları
elmitәdqiqat tәşkilatları
layihә tәşkilatları vә konstruktor büroları

mühәndislik şirkәtlәri
layihәtexnoloji tәşkilatlar
layihә tәşkilatları vә konstruktor büroları•
ali tәhsil ocaqları
elmitәdqiqat tәşkilatları

mühәndislik şirkәtlәri

•
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242. Hansı innovasiyalar yeni mәhsul, materialların yaradılması vә mәnimsәnilmәsi, istehsala yeni
texnologiyanın tәtbiqi ilә әlaqәdardır?

241. Hansı innovasiyalar sәnayenin madditexniki bazasının tәkmillәşdirilmәsindә, әn yüksәk sәviyyәli
yeni avadanlıqların işlәnib hazırlanması vә tәtbiqindә öz әksini tapır?

240. Hansı innovasiyalar istehsalın tәşkilinin kompleks metodlarının, yeni texnoloji proseslәrin
işlәnmәsi vә tәtbiqi ilә әlaqәdardır?

239. Prinsip etibarı ilә yeni mәhsul, yarımfabrikat, xammal alınması ilә әlaqәdar olan innovasiya
hansıdır?

238. Elmin vә istehsalatın hansı sahәlәrinin alәtlәrindәn istifadә etmәklә yeyinti sәnaye sahәlәrindә
hazırda istehsal edilәn son mәhsulun 20 %i hazırlanır?

237. Texnikanın, istehsalın tәşkilinin yaxşılaşdırılması metodlarının artıq mәlum vә fәaliyyәtdә olan
nümunәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi vә texniki modernlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar olan innovasiya hansıdır?

elmitәdqiqat tәşkilatları•
ali tәhsil ocaqları
layihә tәşkilatları vә konstruktor büroları
layihәtexnoloji tәşkilatlar

prosesli
texnoloji•
mütlәq
texniki
mәhsuldar

mütlәq
texnoloji
mәhsuldar
prosesli
texniki•

mütlәq
mәhsuldar
aldadıcı innovasiya
yaxşılaşdırıc
prosesli•

prosesli
aldadıcı innovasiya
mәhsuldar•
mütlәq
yaxşılaşdırıcı

bioloji mühәndislik
biotexnologiya•
yeyinti – kimya
yeyinti maşınqayırması
irsi mühәndislik

mütlәq
yaxşılaşdırıcı•
prosesli
mәhsuldar
aldadıcı innovasiya
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236. Mәhsullarının, texnologiyalarının, istehsalın tәşkili metodları üzrә bәnzәrsiz olan hansı innovasiya
nadir sayılır?

234.Öz xüsusiyyәtinә görә innovasiya necә tәsniflәşdirilir?

İstehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi nәdә ifadә olunur?

İstehsaltexniki tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

prosesli
mütlәq•
yaxşılaşdırıcı
aldadıcı innovasiya
mәhsuldar

texniki, tәşklatiidarәetmә, sahәvi
mәhsuldar vә prosesli•
dövlәt, sahә vә sahәdaxili
sәnaye, maliyyә, dövlәt
mütlәq, yaxşılaşdırılmış

müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә bazarlara daha çox mәhsul çıxarılmasında
eyniadlı mәhsul istehsalçılarının sayının azalması nәticәsindә sahәnin idarә edilmәsinin asanlaşmasında
müәs¬si¬sә¬nin ölçülәrinin artması nәticәsindә yeni iş yerlәrinin yaradılmasında
müәs¬si¬sә¬nin ölçülәrinin artması nәticәsindә istehsalın texnikiiqtisadi gös¬tәricilәrinin yaxşılaşmasında•

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

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

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

sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır•
sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır
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İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

İstehsalatın tәmәrküzlәşmәsini xarakterizә edәn göstәrici budur:

Tәmәrküzlәşmәnin iqtisadi sәmәrәliliyi hansı göstәricilәrin yaxşılaşdırılmasını tәmin edir

269. İstehsalın ictimai tәşkilinin hansı formasında әmәyin ümumilәşdirilmәsi vә inteqrasiyanın
üstünlüklәri daha aydın özünü biruzә verir?

268. Tәmәrküzlәşmәyә hansı amil mәnfi tәsir göstәrir?

267. Yeyinti müәssisәlәrinin ölçülәrinin artırılmasına nә tәsir edir?

müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması
müәssisәlәrin irilәşmәsi•
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
tex¬noloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırıl¬ması
müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi

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

istehsalın tәmәr¬küzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, koopera¬tiv¬lәşdirilmәsi vә kom¬binә¬lәş¬dirilmәsi•
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kompleks
avtomatlaşdırılması
istehsalın tәmәr¬küzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal

müәssisәdә buraxılan mәmulat qruplarının vә ya növlәrinin xüsusi çәkisi, sahәdә buraxılan ümumi sayda hәmin
mәmulatların xüsusi çәkisi
müәssisәnin gücü•
әmtәә mәhsulunun ümumi dәyәrindә alınan mәmulatların (yarımfabrikatların) payını xarakterizә edәn әmsal
kombinatlar tәrәfindәn istehsal olunan yan mәhsulun payı
müәssisәnin ümumi mәhsul buraxılışında kömәkçi mәhsulun xüsusi çәkisi

iqtisadi
texnikiiqtisadi•
nәqliyyat
texnikitexnoloji
sosialiqtisadi

tәmәrküzlәşmәdә
inteqrasiyada
kooperasiyada
ixtisaslaşmada
kombinәlәşmәdә•

istehsal infrastrukturunun zәifliyi
bazarda rәqiblәrin olması
tikintinin vә layihә gücünün mәnimsәnilmәsi müddәtinin uzanması•
mәhsulun fondtutumunun azalması
mәhsul vahidinin maya dәyәrinin yüksәlmәsi

qarışıq sahәlәrlә ixtisaslaşmanın vә kooperasiyanın sәviyyәsi

•
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266. Hansı göstәrici istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini daha dәqiq xarakterizә edir?

265. Yeyinti sәnaye sahәlәrindә müәssisәlәrin ölçülәrinә vә istehsalın tәmәrküzlәşmәsinin sәviyyәsinә
hansı amil tәsir göstәrir?

264. İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәyin hesabına hәyata keçirilir?

263. Yeyinti sәnayesindә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi şәrtlәri hansılardır?

262. Hansı göstәrici istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini vә onun ümumi dinamikasını xarakterizә edir?

261. “İstehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması aşağıdakılara şәrait yaradır” kimi ifadә
düzgündürmü?

260. Әmәyin ictimailәşmәsi nә demәkdir ?

әhalinin real gәlirlәrinin artması ilә әlaqәdar olaraq әrzaq mәhsullarına tәlәbatın artması•
tәchizatçılara qәdәr olan mәsafә
yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin mәhsullarının maya dәyәrinin aşağı salınması
müәyyәn bir sahәnin vә şirkәtin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin yüksәk olması

müәssisәnin emal etdiyi xammalın hәcmi
natural ifadәdә istehsal edilәn mәhsulun hәcmi•
әsas istehsal prosesinә xidmәt edәn qurulmuş enerji güclәri
әsas istehsal fondlarının dәyәri
sәnayeistehsal heyәtinin sayı

son istehlakçıya qәdәr olan mәsafә
müәssisәdә emal edilәn xammalın hәcmi•
alınan gәlirin hәcmi
yeyinti mәhsullarının topdansatış qiymәti
yeyinti sәnaye müәssisәlәrindәn alınan vergilәrin sәviyyәsi

müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsilә
iri müәssisәlәrin tikilmәsilә•
fәaliyyәtdә olan ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrin ölçülәrinin azaldılması ilә
müәssisәlәrdә fәaliyyәtdә olan avadanlıqların sayının azaldılması ilә
müәssisәni xırda hissәlәrә bölmәklә

mәhsulun gündәlik istehsalına olan ehtiyacın olmaması
xüsusi saxlanma yerlәrinә, soyuducu kameraların olmasına ehtiyac olmaması
xammalın daşınma radiusunun mәhdud olmaması, onun az korlanması
mövsümi xüsusiyyәti olmayan çoxsaylı xammal növlәrinin istehsalı
xammalın fiziki xassәsi vә kimyәvi tәrkibi imkan verir ki, xammalın tәkrar emalı üçün kombinә olunmuş istehsal
yaratsın

•

ümumi mәhsul istehsalı hәcmindә yekcins mәhsul istehsalının payı
sahәnin ümumi istehsal hәcmindә iri müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun xüsusi çәkisi•
hazır mәhsul istehsalında tәkrar xammaldan istifadә sәviyyәsi
bir müәssisә tәrәfindәn sahә daxilindә istehsal edilәn bir qrup vә növ mәhsulların tәrkibindә yekcins mәhsulun
sayı
sahәnin bütün müәssisәlәrinin ümumi sayında kiçik müәssisәlәrin payı

istehlakçılarla daha sıx әlaqәnin yaradılmasına
monopolizmin inkişafına•
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin optimal uzlaşmasına
mәhsul qıtlığının azaldılmasına
müәssisәlәrdә dәyişilәn xәrcin azaldılmasına

eynicinsli emal edilәn xammalı vә ya sәmt mәhsulu әsasında vahid istehsal kompleksindә birlәşmә

•
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259.İctimai әmәk prosesindә müxtәlif növ әmәk fәaliyyәtinin ayrılması nә demәkdir?

258. Kiçik müәssisәlәrin üstünlüyü nәdәdir?

257. İri müәssisәlәrin üstünlüyü nәdәdir?

256. Tәmәrküzlәşmә nәdir?

255. Mәhsul istehsalının iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi vә onların irilәşdirilmәsi prosesi necә adlanır?

254.İstehsalın ictimai tәşkilinin hansı formaları mövcuddur?

İstehsalın kooperativlәşdirilmәsinin formaları hansılardır?

әmәk fәaliyyәtinin ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn qarşılıqlı әlaqәli şәkildә hәyata keçirilmәsi•
ictimai әmәk prosesindә әmәk fәaliyyәtinin müxtәlif növlәrinin xüsusilәşmәsi
eynicinsli, kütlәvi vә iri hәcmli mәhsul buraxan ayrıayrı istehsalın xüsusilәşmәsi
hazır mәhsulun birgә istehsalı ilә şәrtlәnәn istehsal әlaqәlәri

әmәyin ümumilәşdirilmәsi
әmәk bölgüsü•
diversifikasiya
ixtisaslaşma
әlaqәlәndirmә

marketinq tәdqiqatı, reklamlar üçün azad pul vәsaitinin olması
daha mәhsuldar avadanlıqların tәtbiqi imkanları
yerli resursların istehsala daha dolğun cәlb edilmәsi, rәqabәtin inkişafına şәrait yaratması•
elmitәdqiqat laboratoriyalarının tәşkilinin geniş imkanları olması
istehsalın yüksәk fondtutumluluğu vә әmәktutumluluğu

onların çevikliyi
marketinq tәdqiqatı, reklamlar üçün azad pul vәsaitinin olması•
istehsalın yüksәk fondtutumluluğu vә әmәktutumluluğu
idarәetmәnin sadә vә çevik quruluşu
tәlәbatda baş verәn dәyişikliklәrә tez reaksiya vermә qabiliyyәti

bu, әlaqәlәrin gәlәcәkdә daha da dәrinlәşmәsi vә әmәyin ümumilәşdirilmәsi prosesidir
bu, mәhsul istehsalının irilәşdirilmәsi vә onun iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi prosesidir•
bu, kütlәvi vә iri seriyalı mәhsul istehsalıdır
bu, müәssisәlәr arasında düzünә istehsal әlaqәlәridir
bu, texnoloji cәhәtdәn müxtәlif olan istehsalın bir müәssisәdә birlәşmәsidir

birlәşmә
tәmәrküzlәşmә•
ixtisaslaşma
kooperasiya
kombinәlәşmә

tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma, ayrıayrı tәbәqәlәrә bölünmә, kooperasiya
tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma, kooperasiya, kombinәlәşmә•
diversifikasiya, ixtisaslaşma, kooperasiya, kombinәlәşmә
tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma, kooperasiya, kombinәlәşmә
tәmәrküzlәşmә, vahid bir şәklә salınma, ixtisaslaşma, kombinәlәşmә

әşya, istehsaltexniki vә texnoloji mәrhәlә üzrә
texnoloji, әşya, mexaniki
aqreqat, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә•
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji
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İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nәdir?

Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir?

İxtisaslaşdırma necә meydana çıxır?

İxtisaslaşdırma nәdir?

İstehsalın kombinәlәşmәsini xarakterizә edәn göstәrici budur:

Birgә mәhsul istehsalına görә müәssisәlәr arasında sıx istehsal әlaqәlәri onlar arasında uzun müddәtli
müqavilә münasibәtlәrinә әsaslanır:

әşya, texniki, fiziki

müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәri
formasıdır

•
ölkәdә hәr hansı mәhsul istehsal etmәk mәqsәdilә xarici investorların cәlb edilmәsidir
birbirinin fәaliyyәt nәticәlәrinә ehtiyacı olan müәssisәlәrin öz aralarında әmtәә vә xidmәtlәrlә hesablaşmaları
prosesidir
bazar seqmentini әlә keçirmәk üçün müәssisәlәrin gizli razılığıdır
müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün yaratdıqları birlik formasıdır

ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün
hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır

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

özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, tәtbiq sahәsi mәhdud olan, istehsalı
uzun dövr üçün tәkrarlanan mәhsul istehsalının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsidir

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

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

müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud
sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir

•
müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir

kombinatda istehsal olunan yan mәhsulun payı•
müәssisәnin ümumi mәhsul buraxılışında kömәkçi mәhsulun xüsusi çәkisi
әmtәә mәhsulunun ümumi dәyәrindә alınan mәmulatların (yarımfabrikatların) payını xarakterizә edәn әmsal
müәssisәnin gücü
müәssisәdә buraxılan mәmulat qruplarının vә ya növlәrinin xüsusi çәkisi, sahәdә buraxılan ümumi sayda hәmin
mәmulatların xüsusi çәkisi

•



09.03.2017

58/90

398

399

400

401

402

403

Müәssisәdә ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalının cәmlәşmәsi hansı ki, öz xüsusiyyәtinә görә kütlәvi
yaxud yüksәk hәcmli olur:

İstehsalın kooperativlәşdirilmәsini xarakterizә edәn göstәrici budur:

İstehsalatın ixtisaslaşmasını xarakterizә edәn göstәrici budur:

298. Dar ixtisaslaşma vә texnoloji cәhәtdәn yekcins olan istehsal sahәlәri çәrçivәsindә hansı
ixtisaslaşma ümumilәşdirilir?

297. Yeyinti sәnayesindә ixtisaslaşmanın hansı forması perspektivli hesab olunur?

296. Elmtutumlu vә konstruksiya baxımından mürәkkәb mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәr arasında
kooperasiyanın hansı forması hәyata keçirilir?

kooperativlәşmә•
tәmәrküzlәşmә
kombinәlәşmә
ixtisaslaşma
konqlomerasiya

kombinәlәşmә
ixtisaslaşma•
tәmәrküzlәşmә
şaquli inteqrasiya
kooperativlәşmә

әmtәә mәhsulunun ümumi dәyәrindә alınan mәmulatların (yarımfabrikatların) payını xarakterizә edәn әmsal•
müәssisәnin ümumi mәhsul buraxılışında kömәkçi mәhsulun xüsusi çәkisi
müәssisәdә buraxılan mәmulat qruplarının vә ya növlәrinin xüsusi çәkisi, sahәdә buraxılan ümumi sayda hәmin
mәmulatların xüsusi çәkisi
müәssisәnin gücü
kombinatlar tәrәfindәn istehsal olunan yan mәhsulun payı

müәssisәnin ümumi mәhsul buraxılışında kömәkçi mәhsulun xüsusi çәkisi
әmtәә mәhsulunun ümumi dәyәrindә alınan mәmulatların (yarımfabrikatların) payını xarakterizә edәn әmsal
kombinatlar tәrәfindәn istehsal olunan yan mәhsulun payı
müәssisәdә buraxılan mәmulat qruplarının vә ya növlәrinin xüsusi çәkisi, sahәdә buraxılan ümumi sayda hәmin
mәmulatların xüsusi çәkisi

•
müәssisәnin gücü

sahәaltı ixtisaslaşmada•
rayonlararası ixtisaslaşmada
sahәlәrarası ixtisaslaşmada
sahә ixtisaslaşmasında
müәssisәnin ixtisaslaşmasında

texnoloji
sadalananlardan heç biri
konkret әşya vә texnoloji
konkret әşya
detallar üzrә•

sahәlәrarası
detallar üzrә
konkret әşya (aqreqat)•
texnoloji
sahәdaxili
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295. Yeyinti sәnayesinin müxtәlif sahәlәrindә aşağıda göstәrilәn kooperasiya әlaqәlәrinin hansı
düzgündür?

294. İstehsalın ictimai tәçkilanin hansı forması konstruksiyanın mürәkkәbliyi baxımından istehsalı vә
mürәkkәb aqreqatlar vә hissәlәrin ayrıayrılıqda istehsalını tәlәb edәn sahәlәrdә daha dürüst vә dәqiq özünü
göstәrir?

293. Yeyinti sәnaye sahәlәrindә istehsalın mәqsәdәuyğun ixtisaslaşma ölçüsünü müәyyәn etmәk üçün
әsas iqtisadi göstәrici hansıdır?

292. Aşağıdakı müddәalardan hansı düzgündür?

291. Yeyinti sәnayesinin hansı müәssisәlәrindә xammalın müәyyәn texnoloji mәrhәlәdә emalı üzrә
ixtisaslaşması geniş yayılıb?

290. Qәndrafinad müәssisәlәrini hansı ixtisaslaşma formasına aid etmәk olar?

289.Yeyinti sәnayesindә konkret әşyalar üzrә ixtisaslaşmaya tәsir edәn әsas amil hansıdır?

spirtşörәkbişirmә
nişastapatekakonserv
yağhasiletmәqәnnadı
konserv qәnnadı•
qәndrafinadyağpiy

tәmәrküzlәşmә
ixtisaslaşma
kombinәlәşmә
inteqrasiya
kooperasiya•

nәqliyyat xәrclәrini nәzәrә almadan istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәri
nәqliyyat xәrclәrini nәzәrә almaqla mәhsulun maya dәyәri•
kapital qoyuluşu
material xәrclәrini nәzәrә almaqla ümumi gәlir
material xәrclәrini çıxmaqla ümumi gәlir

mәhsulun nomenklaturası nә qәdәr geniş olsa, ixtisaslaşma imkanları da bir o qәdәr yüksәk olar
bir regionda nә qәdәr çox müәssisә cәmlәnsә ixtisaslaşma imkanları onlar üçün az olar
istehlak çox olarsa, ixtisaslaşma imkanları da bir o qәdәr az olar
mәhsulun çeşidi nә qәdәr geniş olarsa, ixtisaslaşma imkanları da çox olar
istehsal nә qәdәr mürәkkәb olsa, ixtisaslaşma sәviyyәsi dә bir o qәdәr yüksәk olar•

ilk şәrabçılıq zavodları•
biskvit
qәndrafinad zavodları
әt kombinatları
kәsmik istehsalı müәssisәlәri

konkret әşya
texnoloji•
sahәlәrarası
rayonlararası
detallar üzrә

istehsal prosesinә xidmәt edәn sexlәrdә energetik güclәrin qurulması
kәnd tәsәrrüfatı xammalı emal edәn yeyinti sәnaye sahәlәrinin vә kәnd tәsәrrüfatının әrazi ixtisaslaşması•
müәssisәlәrin xüsusi iqlim şәraiti olan coğrafi rayonlarda yerlәşdirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
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288. Sahә vә yarımsahә daxilindә tәktәk әmәk bölgüsündә hansı ixtisaslaşma mövcuddur?

287. Dar ixtisaslaşma vә texnoloji yekcins mәhsul istehsalının vahid sahәsi çәrçivәsindә ayrılmaya hansı
ixtisaslaşma aiddir?

286. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә texnoloji ixtisaslaşma daha geniş yayılıb?

285. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә konkret әşya ixtisaslaşması geniş yayılıb?

284. İstehsalın ixtisaslaşması ardıcıl olaraq hansı mәrhәlәlәri keçir?

283. Yüksәk texnoloji inkişaf sәviyyәsi olan vә konstruktiv mürәkkәb mәhsul istehsal edәn sәnaye
sahәlәrindә hansı ixtisaslaşma forması tәtbiq olunur?

282. Xammal zonalarına vә istehlak rayonlarına yaxınlığı baxımından istehsalın rasional
yerlәşdirilmәsinә çәrait yaradan ixtisaslaşma forması hansıdır?

elmitexniki tәrәqqinin tәsirilә istehsal prosesinin tәkmillәşdirilmәsi

rayonlararası ixtisaslaşma
müәssisәnin ixtisaslaşması•
sahәnin ixtisaslaşması
yarımsahәnin ixtisaslaşması
sahәlәrarası ixtisaslaşma

rayonlararası ixtisaslaşma
müәssisәnin ixtisaslaşması
sahәnin ixtisaslaşması
yarımsahәnin ixtisaslaşması•
sahәlәrarası ixtisaslaşma

meyvә konservlәri
makaron
çörәkbulka
çay istehsalı•
çuğundurşәkәr

tütünçülükdә
pivә bişirmәdә
şәrabçılıqda
çörәkbulka•
çay istehsalında

müәssisә ixtisaslaşması; müәssisәdaxili, sexlәr, istehsal bölmәlәrinin ixtisaslaşması; iş yerlәrinin ixtisaslaşması
iqtisadiyyatın ixtisaslaşması; sәnayenin ixtisaslaşması; sahәlәrin ixtisaslaşması
sahә ixtisaslaşması; yarımsahә ixtisaslaşması; müәssisә ixtisaslaşması
sәnayenin ixtisaslaşması; müәssisәlәrin ixtisaslaşması; müәssisәdaxili, sex, istehsal bölmәlәri ixtisaslaşması•
sәnayenin ixtisaslaşması; sәnaye sahәlәrinin ixtisaslaşması; müәssisәlәrin ixtisaslaşması

sahәlәrarası
texnoloji
konkret әşyalar
detallar üzrә•
rayonlararası

texnoloji•
rayonlararası
detallar üzrә
konkret әşya
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281. Sahә ixtisaslaşmasının nümunәsi hansıdır?

280. Sәnayedә istehsalın ixtisaslaşması özünü nәdә göstәrә bilәr?

279. İxtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsindә hansı göstәricidәn istifadә olunur?

278. Bir iqtisadi zonada yerlәşәn müәssisәlәr arasında istehsal әlaqәlәrini nәzәrdә tutan kooperasiya
forması hansıdır?

277. Sahә mәnsubiyyәtinә görә kooperasiyanın hansı forması mәlumdur?

276. Kooperasiyaya gedәn müәssisәlәrin әrazi üzrә yerlәşmәsi ilә әlaqәdar olaraq kooperasiyanın hansı
forması mәlumdur?

275. Kooperasiya nәdir?

sahәlәrarası

şәkәr sәnayesi
bәrk pendir istehsalı
әt vә süd sәnayesi
yeyinti sәnayesi•
konserv sәnayesi

sahәlәrarası vә sahәdaxili ixtisaslaşmada
sahә, sahәlәrarası vә beynәlxalq ixtisaslaşmada
mikro vә makro sәviyyәdә
sahә, yarımsahә, müәssisә sәviyyәsindә•
sәnaye, sahә vә müәssisә sәviyyәsindә

mәhsul istehsalının hәcmi
   gәlir
sәnayeistehsal heyәtinin sayı
mәhsul vahidinә düşәn nәqliyyat xәrclәri•
әmtәәlik mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәr

sahә
sahәlәrarası
rayonlararası
rayonlardaxili•
sahәdaxili

sahәlәr, sahәlәrarası, beynәlxalq
rayonlardaxili, rayonlararası
konkret әşya, detallar üzrә, texnoloji
sahәdaxili, sahәlәrarası•
rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası

sahәlәr, sahәlәrarası, beynәlxalq
sahәdaxili, sahәlәrarası
konkret әşya, detallar üzrә, texnoloji
rayonlardaxili, rayonlararası•
rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası

bu, әlaqәlәrin daha da dәrinlәşmәsi vә әmәyin ictimailәşdirilmәsi prosesinin inkişafıdır
bu, mәhsulun istehsalının irilәşdirilmәsi vә onların iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsidir
bu, kütlәvi vә ya iri seriyalı mәhsul istehsalıdır
bu, müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәsidir•
bu, texnoloji baxımdan müxtәlif cinsli istehsalın bir müәssisәdә cәmlәnmәsidir
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274. Yeyinti sәnaye sahәlәrindә hansı ixtisaslaşma forması yoxdur?

273.Yekcins mәhsul istehsalının ayrıayrı sahәlәrdә vә ixtisaslaşmış müәssisәlәrdә cәmlәnmәsini
xarakterizә edәn ixtisaslaşma forması hansıdır?

272.İxtisaslaşmanın hansı mәlum formaları var?

271.İxtisaslaşma sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

270.İxtisaslaşma nәdir?

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

Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı hәm kombinәlәşmәyә, hәm dә tәmәrküzlәşmәyә şamil olunur?

Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?

sahәlәrarası
texnoloji
konkret әşya
detallar üzrә•
rayonlararası

sahәlәrarası
texnoloji
detallar üzrә
konkret әşya•
rayonlararası

sahә vә müәssisә sәviyyәsindә
sahәvi, beynәlxalq, rayonlararası
konkret әşya, texnoloji, prosesli
konkret әşya, texnoloji, detallar üzrә•
xüsusi, konkret әşya, detallar üzrә

sahәnin ümumi mәhsul istehsalı hәcmindә iri müәssisәlәrin mәhsullarının xüsusi çәkisi
  hazır mәhsul istehsalında istifadә olunan tәkrar xammalın sәviyyәsi
   bir müәssisәyә düşәn illik mәhsul istehsalının hәcmi ilә müәyyәn edilәn müәssisәnin orta ölçüsü
müәyyәn bir sahәdә istehsal edilәn mәhsulun ümumi hәcmindә istehsal edilәn yekcins mәhsulun payı•
müәssisәnin orta energetik gücü

bu, әlaqәlәrin dәrinlәşmәsi vә әmәyin ümumilәşdirilmәsi prosesinin inkişafıdır
bu, müәssisәlәr arasında birbaşa әlaqәdir
bu, mәhsul istehsalının irilәşdirilmәsi prosesi vә onların iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsidir
iri seriyalı vә ya kütlәvi mәhsul istehsalıdır•
bu, bir müәssisәdә texnoloji baxımdan müxtәlif cinsli istehsalın cәmlәnmәsidir

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

anoloji mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin birliyi
müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi•
müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsul digәri üçün xammaldır
işçilәrin sayının azalması
müxtәlf istehsalların birliyi
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Qarışıq kombinәlәşmә tipi nә vaxt olur?

Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab olunur?

Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir?

Bir sahәdә mәhsul istehsalını hәyata keçirәn müәssisәlәrin birliyi:

Kombinәlәşmә vә şaquli inteqrasiya üçün xarakterik olan ümumi cәhәtlәri göstәrin:

309. Buğdanın saxlanması, üyüdülmәk üçün hazırlanması, unun üyüdülmәsi vә s. yerinә yetirәn
dәyirmanlar kombinәlәşmә formasına aiddir:

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

xammal ardıcıl emal olunanda
xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullantılardan isә әlavә
yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınanda

•
müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal edilәn hissә vә qovşaqlar bir müәssisәdә hazır mәhsul kimi yığılanda
mәhsulun hәm istehsalı, hәm dә satışı bir müәssisәdә cәmlәşәndә
xammal kompleks emal olunanda

müxtәlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti, vahid enerji sistemi vә
nәqliyyat bazası

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

texnoloji vә tәşkilati baxımdan әlaqәli olan müxtәlif sahәlәrә mәxsus ayrıayrı istehsalların vahid istehsal
kompleksindә birlәşdirilmәsidir

•
oxşar mәhsulları istehsal edәn müxtәlif müәssisәlәrin bir mәrkәzdәn idarә edilmәsidir
müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir
istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir

kombinәlәşmә
konqlomerasiya
üfüqi inteqrasiya
kooperativlәşmә
şaquli inteqrasiya•

vahid enerji tәsәrrüfatı vә ümumi kömәkçi vә xidmәt istehsalatları
idarәetmәnin mәrkәzlәşmәsi•
bircinsli texnoloji istehsalat birliyi
istehsalat vә kommunikasiyalar arasında olan әrazi birliyi
texnikiiqtisadi birlik

әsas istehsalın tullantılarının emalı әsasında
xammaldan kompleks istifadә edilmәsi әsasında
aqrarsәnaye inteqrasiyası әsasında
xammalın emalına ardıcıl olaraq birlәşmәsi әsasında•
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının onun sәnaye emalının birlәşdirilmәsi әsasında
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308. Kombinәlәşmәnin zәminlәri hansıdır?

307.Kombinәlәşmә nәticәsindә nә baş verir?

306. Yeyinti sәnayesindә kombinәlәşmiş istehsalların tәşkili üçün hansı texnoloji vә iqtisadi zәminlәr
mövcuddur?

305.Yeyinti sәnayesindә istehsalın kombinәlәşmә sәviyyәsini hansı göstәrici әks etdirir?

304. Kombinәlәşmәnin hansı forması aqrar sәnaye inteqrasiyası şәklindә müydana çıxır?

303. Melass hansı sәnaye tullatılarına aiddir?

302. Cecәlәr yeyinti sәnayesinin hansı sahәsinin tullantılarıdır?

301. Kombinәlәşmә nәdir?

kәnd tәsәrrüfatı xammalı emal edәn müәssisәlәrdә istehsalın qeyrimövsümi xarakteri
çoxkomponentli kәnd tәsәrrüfatı xammalından istifadә•
tәkrar kәnd tәsәrrüfatı xammalından istifadә
xammalın әksәr növlәrinin emalı zamanı әlavә tullantı vә itkilәrin minimum olması
әlavә mәhsulların vә tullantıların gec xarab olması

inzibati idarәetmә vә nәqliyyat xәrclәri artır
fondverimi azalır
işin mövsümiliyi qaydaya düşür•
kömәkçi istehsal sahәlәrinә qoyulan xüsusi kapital qoyuluşları yüksәlir
tәmәrküzlәşmәnin sәviyyәsi azalır

hazır mәhsulun istehsalı proseslәrinin eyni mәrhәlәli olması
xammal bazasının ümumi xarakteri•
istehsalın aşağı tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi
istehsal güclәrinin açağı miqdarı
yeyinti xammalının sadә kimyәvi tәrkibi

sahәnin mәcmu istehsal hәcmindә iri müәssisәlәrin mәhsullarının xüsusi çәkisi
hazır mәhsul istehsalında tәkrar xammaldan istifadә sәviyyәsi•
sahә müәssisәlәrinin ümumi sayında iri müәssisәlәrin xüsusi çәkisi
sahәnin istehsal mәhsulunun ümumi hәcmindә eynicinsli mәhsul istehsalının payı
eyni müәssisә tәrәfindәn istehsal olunan eynicinsli mәhsul qrup vә növlәrinin miqdarı

xammaldan kompleks istifadә
xammalın ardıcıl emalı
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu istehsalı vә onun sәnayedә emalının birlәşmәsi•
әsas istehsal tullantılarının emalı
qarışıq sahә müәssisәlәrinin birlәşmәsi

әt vә süd
unüyütmә
yağlı bitkilәr emalı
şәkәr istehsalı•
balıq

şәkәr istehsalı
yağlı bitkilәr emalı•
unüyütmә
әt vә süd
balıq
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300. İstehsalın ictimai tәşkilinin aşağıdakı formalarından hansı әn mütәrәqqi hesab olunur?

299.İstehsalın ictimai tәşkilinin aşağıdakı formalarından hansı әn sonda meydana gәlmişdir?

Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması amillәrinә aid deyil:

Mәhsulun sex maya dәyәrinә daxil edilmәyәn xәrc növü hansıdır?

Mәh¬sulun tam maya dәyәrinin müәyyәn olunması aşağıdakı hansı mәsәlәlәnin hәlli üçün zәruri deyil:

Mәhsulun maya dәyәri:

Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin tәhlili vә planlaşdırılması zamanı әsasәn aşağıdakı göstәricilәrdәn
istifadә edilmir?

bu, әlaqәlәrin daha da dәrinlәşmәsi vә әmәyin ictimailәşdirilmәsi prosesinin inkişafıdır
bu, müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәsidir
bu, texnoloji baxımdan müxtәlif cinsli istehsalın bir müәssisәdә cәmlәnmәsidir•
bu, kütlәvi vә ya iri seriyalı mәhsul istehsalıdır
bu, mәhsulun istehsalının irilәşdirilmәsi vә onların iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsidir

inteqrasiya
kombinәlәşmә•
tәmәrküzlәşmә
ixtisaslaşma
kooperativlәşmә

kooperativlәşmә
kombinәlәşmә•
tәmәrküzlәşmә
ixtisaslaşma
inteqrasiya

istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
müәssisәdә mәhsulun hәcminin artırılması•
müәssisәdә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
müәssisәdә mәhsulun quruluşunun dәyişilmәsi
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması

kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqı
inzibati idarә işçilәrinin әmәk haqqı•
әsas vә kömәkçi materiallar
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı
texnoloji avadanlıqların saxlanılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr

marketinq tәdqiqatları vә bunun әsasında әn az xәrсlә yeni mәhsul istehsalına başlamaq haqqında qәrarın qәbulu
müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığını vә fondverimini hesablamaq•
işin maliyyә nәticәlәrini, uyğun olaraq vergini vә mәnfәәti düzgün müәyyәn etmәk
qiymәtin әmәlәgәlmәsi
mәhsulun maya dәyәrinә ayrıayrı xәrc maddәlәrinin tәsirini müәyyәn etmәk

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrini әks etdirir
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı xәrclәrinin, әsas fondlardan
amorti¬zasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmu¬su¬nu әks etdirir

•
rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtdir
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, materiala çәkilәn xәrclәrin vә әsas
fondlardan amorti¬zasiya ayırmalarının mәcmu¬su¬nu әks etdirir
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә
mәcmu¬su¬nu әks etdirir
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Müәssisәdә maya dәyәrinin idarә olunmasında hansı mәsәlә hәll olunmur?

Aşağıdakı xәrc maddәlәrindәn hansı maya dәyәrinә daxil edilmir?

Mәhsulun maya dәyәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür?

Hansı xәrclәr dәyişәn xәrclәrә aid deyil:

Hansı xәrclәr sabit xәrclәrә aiddir:

Hansı xәrclәr dәyişәn xәrclәrә aiddir:

Hansı xәrclәr sabit xәrclәrә aid deyil:

bütün nomenklatura üzrә mәhsul vahidinin maya dәyәrinin kalkulyasiyası
әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri
әmtәәlik mәhsulun maya dәyәrinin vә әmtәәlik mәhsulun 1 manatına düşәn xәrclәrin aşağı salınması üzrә
tapşırıqlar
әmtәәlik mәhsula görә hesablanan әmәk mәhsuldarlığı göstәricisindәn•
istehsal xәrclәri smetası

faktiki xәrclәrin plandan kәnarlaşmalarına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
digәr müәssisәlәrin istehsal xәrclәrinә nәzarәt etmәk•
әmtәәlik (ümumi, reallaşdırılan) mәhsulun vә ayrıayrı mәhsul növlәrinin maya dәyәrinin formalaşdırılması
hәr bir mәhsul növünә qiymәtin müәyyәn edilmәsi vә mәhsul vahidinin rentabelliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
maya dәyrinin aşağı salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi vә onlardan istifadә olunması

reklam xәrclәri
sosialmәdәni ehtiyaclara çәkilәn xәrclәr•
әmәk haqqı xәrclәri
icarә haqqı xәrclәri
material xәrclәri

müxtәlif növ mәsrәflәrin dәyәrindә mәhsulun tam maya dәyәrinin xüsusi çәkisi
müәssisәnin illik mәhsul dövriyyәsinin hәcmindә maya dәyәrinin xüsusi çәkisi
müәssisәnin mәnfәәtindә maya dәyәrinin xüsusi çәkisi
ümumi mәhsul istehsalının hәcmindә maya dәyәrinin xüsusi çәkisi
mәhsulun tam maya dәyәrindә müxtәlif növ mәsrәflәrin xüsusi çәkisi•

fәhlәlәrin әmәyinin ödәnilmәsi
xammal xәrclәri
nәqliyyattәdarük xәrclәri
tara xәrclәri
kommersiya xәrclәri•

ümumistehsal xәrclәri•
әsas fondların amortizasiyası
yanacaq vә enerji xәrclәri
işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsi
xammala vә materiallara olan xәrclәr

fәhlәlәrin әmәyinin ödәnilmәsi•
kommersiya xәrclәri
ümumtәsәrrüfat xәrclәri
ümumistehsal xәrclәri
icarә haqqı

ümumtәsәrrüfat xәrclәri
xammala vә materiallara olan xәrclәr•
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Hansı xәrclәr maddәsi әsas xәrclәrә aiddir:

Hansı xәrclәr maddәsi dolayı xәrclәrә aid deyil:

326. Zay mәhsuldan yaranan itkilәr yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә planlaşdırılır?

325. Müәssisәnin idarәetmә aparatının әmәk haqqı maya dәyәrinin hesablanmasının hansı maddәsinә
aid edilir?

324. Әmәyin mühafizәsi xәrclәri maya dәyәrinin hesablanmasının hansı maddәsinә aid edilir?

323. Yeyinti sәnayesindә mәhsulun maya dәyәrinin azaldılmasının hansı amillәri istehsalın texniki
sәviyyәsini yüksәldәn amillәrә aid edilir?

322. Birbaşa hesablama metodu ilә maya dәyәrinin azalması necә hesablanır?

idarәçilikdә әmәyin ödәnilmәsi
ümumistehsal xәrclәri
kommersiya xәrclәri

ümumistehsal xәrclәri
yanacağa vә elektrik enerjisinә olan xәrclәr•
qaimә xәrclәri
kommersiya xәrclәri
ümumtәsәrrüfat xәrclәri

ümumistehsal xәrclәri
yanacağa vә elektrik enerjisinә olan xәrclәr•
qaimә xәrclәri
kommersiya xәrclәri
ümumtәsәrrüfat xәrclәri

әt vә süd
çörәkbişirmә
pivәbişirmә
konserv•
yağpiy

amortizasiya ayırmaları
ümumi zavod xәrclәri•
istehsalın hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi xәrclәri
avadanlığın saxlanma vә istismar xәrclәri
sex xәrclәri

avadanlığın saxlanma vә istismar xәrclәri
sex xәrclәri•
istehsalın hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi xәrclәri
amortizasiya ayırmaları
ümumi zavod xәrclәri

xammal, materiallar, istehsal tullantılarından sәmәrәli istifadә metodları•
müәssisәlәrin ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi
düzgün cavab yoxdur
xammalın hazırlanmasının tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
mәhsul istehsalının coğrafi yerlәşmәsi

istehsalın idarә edilmәsi vә xidmәti sahәsindә material, әmәk vә qaimә xәrclәrinin mәcmusu ilә•
әsas vә dövriyyә fondlarına xәrclәrin vә istehsalın idarә edilmәsi vә xidmәti sahәsindә qaimә xәrclәrinin mәcmusu
ilә
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321. Mәhsulun maya dәyәrinin azalmasının qiymәtlәndirilmәsi hansı metodların kömәyi ilә aparılır?

320. Әsas fondların amortizasiyası maya dәyәrinin hesablanmasının hansı maddәsinә aid edilir?

319. Yeyinti sәnayesinin hansı sahәsindә mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması zamanı “Texnoloji
mәqsәdlәr üçün soyudulma” maddәsi ayrıca qeyd olunur?

318. Qaimә xәrclәrinә nә aiddir?

317. İstehsal prosesinin başlanmasından hazır mәhsulun anbara tәhvilinә qәdәr olan bütün xәrclәr hansı
maya dәyәrinә daxildir?

316.Aşağıdakılardan hansı sex maya dәyәrinә daxildir?

315. Unüyütmә yarma sәnayesindә mәhsulun maya dәyәrindә xammal vә materialın xüsusi çәkisi nә
qәdәrdir?

material, әmәk xәrclәri vә kapital qoyuluşlarının mәcmusu ilә
istehsalın idarә edilmәsi vә xidmәti sahәsindә qaimә xәrclәri çıxılmaqla material vә әmәk xәrclәrinin mәcmusu ilә
istehsalın idarә edilmәsi vә xidmәti sahәsindә qaimә xәrclәri çıxılmaqla әsas vә dövriyyә fondları xәrclәrinin
mәcmusu ilә

sabit vә dәyişәn
birbaşa vә dolayı
әsas vә normativ
әsas vә amil
birbaşa vә amil•

amortizasiya ayırmaları
ümumi zavod xәrclәri
avadanlığın saxlanma vә istismar xәrclәri•
istehsalın hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi xәrclәri
sex xәrclәri

unüyütmә
alkoqolsuz içkilәr istehsalı•
belә maddә yoxdur
duz
makaron

texnoloji mәqsәdlәr üçün enerji xәrclәri
ümumi zavod xәrclәri•
xammal xәrclәri
istehsal işçilәrinin әmәk haqqı
avadanlığın saxlanma vә istismar xәrclәri

faktiki
istehsal•
sex
tam
hesabat

zay mәhsul nәticәsindә yaranan itkilәr
avadanlığın saxlanma vә istismar xәrclәri•
istehsaldan kәnar xәrclәr
kommersiya xәrclәri
ümumi tәsәrrüfat xәrclәri

0.655

•
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314. Xәrclәrin hansı әsas növü mәhsulun maya dәyәrini formalaşdırır?

313. Hansı xәrclәr istehsalın hәcmindәn asılıdır?

312. Mәhsulun sexdә hazırlanmasının bütün xәrclәri maya dәyәrinin hansı növünә daxildir?

311. Aşağıdakılardan hansı sabit xәrclәrә aid edilir?

310. Aşağıdakılardan hansı dәyişәn xәrclәrә aid edilir?

Orta dәyişәn xәrclәr necә hesablanır?

Aşağidakılardan hansı müәssisәnin qiymәt strategiyasının seçilmәsinә tәsir göstәrmir?

0.944•
0.903
0.844
0.788

istehsalın yenilәnmәsi vә genişlәnmәsi xәrclәri
tәdqiqat, istehsal, marketinq, satış xәrclәri
satış, nәqliyyat vә reklam xәrclәri
mәhsulun istehsal vә satış xәrclәri•
mәhsulun istehsal vә satış xәrclәri, istehsalın yenilәnmәsi vә genişlәnmәsi xәrclәri, sosialmәdәni, mәnzilsatış vә
müәssisәnin digәr ehtiyaclarına xәrclәr

sabit
dәyişәn•
alternativ
xarici
daxili

faktiki
hesabat
sex•
istehsal
tam

yanacaq xәrclәri
inzibatiidarәetmә aparatının saxlanma xәrclәri•
xammal vә material xәrclәri
işçilәrin әmәk haqqı
texnoloji ehtiyaclar üçün enerji xәrclәri

ümumi zavod xәrclәri
xammal vә material xәrclәri•
inzibatiidarәetmә aparatının saxlanma xәrclәri
icarә haqqının ödәnişi
kreditә görә faizlәr

ümumi dәyişәn xәrclәrin mәhsulun miq¬da¬rına hasili kimi hesablanır
mәhsulun miq¬da¬rının ümumi dәyişәn xәrjlәrә nisbәti kimi hesablanır
ümumi dәyişәn xәrclәrin sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır
ümumi dәyişәn xәrclәrin mәhsulun miq¬da¬rına nisbәti kimi hesablanır•
ümumi dәyişәn xәrclәrlә sabit xәrclәrin fәrqi kimi hesablanır

nüfuzlu mәhsullar üçün qiymәtin artırılması tәlәbin art¬ma¬sı¬na sәbәb olur
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün tәdbirlәr•
mәhsula kifayәt qәdәr böyük sayda alıcılar tәrәfindәn yüksәk vә artan hәcmdә tәlәb formalaşır



09.03.2017

70/90

482

483

484

485

486

487

488

Aşağidakılardan hansı mәhsulun qiymәtindә güzәştlәr sisteminә aiddir?

Aşağidakılardan hansı müәssisәdә qiymәtqoymanın metodlarına aid deyil?

Bazarda bazar qiymәtlәrinә әsaslanan müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?

Bazarda qiymәtlәri formalaşdıran müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә bazar seqmentlәrinin tәhlilindә mәqsәd nәdәn
ibarәtdir?

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә dövlәt tәnzimlәnmәsinin
qiymәtlәndirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә rәqabәtin tәhlilindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

yüksәk qiymәtin azaldılması hesabına qiymәtdә tәshihlәr aparılması müәssisә üçün itkilәrlә nәticәlәnmir
qiymәtin artırılması ona olan tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә nәticәlәnir

rәqib mәhsulların qiymәtini artıran güzәştlәr
mәhsulun qiymәtinin nağd pulla, avansla vә ya әvvәl¬cә¬dәn ödәnilmәsini stimullaşdıran güzәştlәr•
әmәr mәhsuldarlığını yuksәltmәk üçün işçilәrin әmәyini stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun istehsalı planının işçilәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsini stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun qiymәtlәrinin artırımasını nәzәrdә tutan güzәştlәr

rәqib mәhsulların qiymәtini nәzәrә alaraq qiymәtin müәy¬yәn edilmәsi metodu
ümumsex xәrclәr әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodu•
«orta xәrjlәr üstәgәl mәnfәәt» metodu
"hiss edilәn faydalılığı" әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodu
cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin müәyyәn olunması metodu

özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan
müәssisәlәr

•
öz mәh¬sullarına rә¬qib¬lә¬rin¬dәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan
müәssisәlәr
bazarda qiymәt lideri olan müәssisә
tәbii inhisar
xalis inhisar

öz mәh¬sullarına rә¬qib¬lә¬rin¬dәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan
müәssisәlәr

•
tәkmil rәqabәtli şәraitdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr
tam ortaqlıqlar
kiçik vә orta müәssisәlәr
özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan
müәssisәlәr

müәssisәnin fәaliy¬yә¬ti¬nin bazar şәrtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsindәn ibarәtdir•
resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn et¬mәkdir
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn et¬mәkdir
maliyyә mәq¬sәd¬lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
müәs¬si¬sә¬nin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqan¬la¬rı¬nın atacağı addımların, görәcәyi
tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn et¬mәkdir

resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn et¬mәkdir
müәssisәnin qiymәt dәyişik¬lik¬lәri¬nә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman
onların hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnoz¬laşdırmaqdır
maliyyә mәq¬sәd¬lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn et¬mәkdir
müәs¬si¬sә¬nin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqan¬la¬rı¬nın atacağı addımların, görәcәyi
tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn et¬mәkdir

•

•



09.03.2017

71/90

489

490

491

492

493

494

495

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının birinci mәrhәlәsi olan ilkin mә¬lu¬mat¬ların toplanması
mәrhәlәsinә nә aid deyil?

Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aiddir?

Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aid deyil?

Oliqopolik sahә:

Tәlәb elastik olduqda, mәhsulun qiymәtinin aşağı salınması müәssisәnin mәcmu gәlirlәrini:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin uzunmüddәtli mәqsәdinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid deyil?

müәssisәnin qiymәt dәyişik¬lik¬lәri¬nә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman
onların hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnoz¬laşdırmaqdır

•
maliyyә mәq¬sәd¬lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn et¬mәkdir
müәs¬si¬sә¬nin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqan¬la¬rı¬nın atacağı addımların, görәcәyi
tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn et¬mәkdir

potensial alıcılar müәyyәn olunur
maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nә¬zarәt siste¬mi¬nin qiymәtlәndirilir•
mәhsulun isteh¬salına vә satışına çәkilә¬jәk xәrjlәr vә onların strukturu qiymәt¬lәndirilir
maliyyә mәq¬sәd¬lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirilir
potensial rәqiblәr müәyyәn olunur

maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini
tәlәbin müәyyәn edilmәsi•
әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nә¬zarәt siste¬mi¬nin qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

Rәqiblәrin qiymәt vә mәhsullarının tәhlili
qiymәt qoymanın metodlarının seçilmәsi
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini•
qiymәtәmәlәgәlmәnin vәzifәlәrinin müәyyәn olunması
tәlәbin müәyyәn edilmәsi

müәyyәn mәhsul istehsal edәn vә xidmәt göstәrәn bir müәssisәnin mövcud olduğu sahәdir
nisbәtәn az sayda müәssisәnin әmtәә vә xidmәtlәr bazarında ha¬kimlik etdiyi sahәdir•
eyni olmayan, lakin oxşar mәhsullar is¬tehsal edәn nisbәtәn çoxlu sayda müәssisәlәrin mövcud olduğu sahәdir
tәbii inhisarın movcud olduğu sahәdir
standart vә ya eynicinsli mәhsul¬lar istehsal edәn çoxlu sayda müәssisәlәrin mövcud olduğu sahәdir

azaldır
artırır•
dәyişmir
sabitlәşdirir
hәm artırır, hәm dә azaldır

qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması
potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması•
müәssisәnin vә ya mәhsulun imicinin artırılması
bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi

müәssisәnin vә ya mәhsulun imicinin artırılması

•
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Müәssisә, bazarda öz satış payını artırmaq mәqsәdidini hansı halda seçmir?

Qiymәtlәrin növlәrinә aid deyil?

Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

Müәssisә öz mәhsuluna qiymәt müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansını nәzәrә almalıdır?

Aşağıdakılardan hansı bazar şәraitinә (strukturuna) aid deyil?

Qiymәt funksiyalarına aiddir:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid olunmur?

Müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması•
bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi
qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması
potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması

satış hәcminin artırılması mәhsul vahidinә düşәn istehsal vә sa¬tış xәrjlәrinin nisbәtәn azalmasına sәbәb olur
istehsalın hәcminin artırılması nәticәsindә miqyasından qәnaәt әldә edilmir•
istehlakçıların tәlәbi qiymәtә görә elastikdir
mәhsul vahidinin qiymәtini azaltmaqla satışın hәcmini yüksәltmәk vә bununla da ümumi mәnfәәti artırmaq
müm¬kün¬dür
qiymәtlәrin aşağı salınması müәssisәnin bazardakı payına rәqiblәri tәrәfindәn olan tәhlükәni aradan qaldırır

topdansatış qiymәti
qarışıq qiymәtlәr•
pәrakәndәsatış qiymәtlәri
nәqliyyat tariflәri
tikinti mәhsuluna qiymәt

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

tәhciztçıların etibarlılığını
işçilәrin rәyini
mәhsulun maya dәyәrini•
hazır mәsul anbarının hәcmini
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini

Xalis inhisar şәraiti
Dinamik inkişaf şәraiti•
İnhisarçı rәqabәtli şәraiti
Tәkmil rәqabәtli şәrait
Oliqopolik şәrait

analitik, müşahidә vә eksperimental
uçot, stimullaşdırma vә bölgü•
stimullaşdırma, bölgü vә tәnzimlәmә
nәzarәt, stimullaşdırma vә bölgü
uçot, stimullaşdırma vә nәzarәt

potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi
istehsalın hәciminin artırılması•
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Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siya¬sә¬tinin kömәyi ilә nail olmaq istәdiyi mәqsәdlәrә aid
olunmur?

354. Sәnayedә istehsalıın rentabelliyi hansı sәviyyәdәdir?

353. Xalis gәlir nәdir?

352. İstehsalın rentabelliyi necә hesablanır?

351. Mәhsulun rentabelliyi necә hesablanır?

350. Hansı gәlir müәssisәnin sәrәncamında qalır?

349. Balans mәnfәәti necә müәyyәn edilir?

qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması
müәssisәnin vә ya mәhsulun imijinin artırılması

Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
İşçilәrin sayının azaldılmasına nail olmaq mәqsәdi•
Müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması mәqsәdi
Bazarda müәssisәnin stabil mövqeyinin saxlanması mәqsәdi
Müәssisәnin likvidliyinin (ödәmәqabiliyyәtinin) tәmin olun¬ması mәqsәdi

5055 %
2530 %
510 %
2025 %•
4550 %

mәhsul satışından, әsas vәsaitlәrdәn vә qeyrisatış әmәliyyatlarından gәlәn gәlirin cәmi
satışdan alınan mәdaxil ilә maya dәyәri arasındakı fәrq
mәhsul satışından vә әsas vәsaitlәrdәn gәlәn gәlir
vergilәr ödәnildikdәn sonra müәssisәnin sәrәncamında qalan gәlir hissәsi•
satışdan alınan mәdaxil ilә material xәrclәri arasındakı fәrq

gәlirin hesabat maya dәyәrinә olan nisbәti kimi
gәlirin mәhsulun hәcminә olan nisbәti kimi
gәlirin tam maya dәyәrinә nisbәti kimi
gәlirin әsas fondların vә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitinin cәminә olan nisbәti kimi•
gәlirin әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin cәminә olan nisbәti kimi

gәlirin hesabat maya dәyәrinә olan nisbәti kimi
gәlirin mәhsulun hәcminә olan nisbәti kimi
gәlirin әsas istehsal fondlarının vә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәrinin cәminә olan nisbәti kimi
gәlirin tam maya dәyәrinә nisbәti kimi•
gәlirin әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin cәminә olan nisbәti kimi

gömrük vergisindәn azad olan gәlir
balans
xalis•
әlavә dәyәr vergisi çıxılmaqla xalis gәlir
ümumi

xalis gәlirlә digәr mәhsul satışından vә satılmayan mәhsulun gәlirlәrinin cәmi kimi
mәhsul satışından gәlәn gәlirlә xalis gәlirin cәmi kimi
ümumi vә xalis gәlirin cәmi kimi
mәhsul satışından gәlәn gәlirlә digәr satılan vә satılmayan mәhsulların gәlirlәrinin cәmi kimi•
mәhsul satışından gәlәn gәlirlә satılmamış mәhsul gәlirinin cәmi kimi
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348. Sahibkarlıq fәaliyyәtinin әsas mәqsәdini nә tәşkil edir?

347.Hansı qiymәtqoyma strategiyasında istehsalçı (satıcı) istehlakçının sosialiqtisadi şәraitindәn asılı
olaraq müxtәlif bazarlarda vә alıcılara eyni mәhsula müxtәlif qiymәtlәr müәyyәn edir?

346. Hansı qiymәtqoymaq strategiyasında istehsalçı әvvәlcә xәrclәrin son hәddindәn dә aşağı qiymәti
salır ki, rәqibini sahәdәn sıxışdırsın, amma sonra qiymәtlәri qaldırır?

345. Yeni bazarlara mәhsul satışı üçün daxil olmaq mәqsәdilә hansı qiymәt strategiyasından istifadә
olunur?

344. İnhisarçı istehsalçılar tәrәfindәn dayanıqlı tәlәbat qeydә alınan yeni nadir mәhsullara hansı qiymәt
strategiyası seçilir?

343. Әvvәlcә yüksәldilmiş, sonralar mәrhәlәrlә aşağı salınan qiymәtlәrlә satılan mәhsullarda hansı
qiymәt strategiyası özünü göstәrir?

342. Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı, fermer tәsәrrüfatları vә әhali xammalı
hansı qiymәtlәrlә satırlar?

keyfiyyәtli mәhsul istehsalı
istehsal hәcminin artırılması
gәlirin alınması vә çoxaldılması
gәlir götürmәk•
istehsal xәrclәrinin azaldılması

dempinq strategiyasında
aşağı qiymәt strategiyasında
dağıdıcı qiymәtqoyma strategiyasında
qiymәt ayrıseçkiliyindә•
“qaymaq yığma” strategiyasında

dempinq strategiyasında
“qaymaq yığma” strategiyasında
aşağı qiymәt strategiyasında
dağıdıcı qiymәtqoyma strategiyasında•
qiymәt ayrıseçkiliyindә

dempinq strategiyası
“qaymaq yığma” strategiyası
dağıdıcı qiymәtqoyma strategiyası
aşağı qiymәtqoyma strategiyası•
qiymәt ayrıseçkiliyi

dempinq strategiyası
aşağı qiymәt strategiyası
dağıdıcı qiymәtqoyma strategiyası
“qaymaq yığma” strategiyası•
qiymәt ayrıseçkiliyi

dempinq strategiyası
aşağı qiymәt strategiyası
dağıdıcı qiymәtqoyma strategiyası
“qaymaq yığma” strategiyası•
qiymәt ayrıseçkiliyi

pәrakәndә qiymәtlәrlә
müәssisәnin buraxılış topdansatış qiymәtilә
müәssisәnin topdansatış qiymәti ilә

•
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341. Yanacaqenergetika kompleksi mәhsullarına vә xidmәt sahәlәrinә, tәbii monopolizmә müstәsna
hansı qiymәtlәr müәyyәn edilir?

340. Adәtәn fәrdi sifarişlәrlә standart olmayan mәhsul istehsalına bağlanan sazişlәrdә hansı qiymәtlәr
tәtbiq olunur?

339. Hansı qiymәtlәr dövlәt tәrәfindәn bilavasitә müәyyәn edilmir, ancaq bazarda tәlәb vә tәklifin
tәsirilә formalaşır?

338. Yeyinti sәnayesinin hansı mәhsuluna tәnzimlәyici qiymәtlәr müәyyәn edilir?

337.Son istehlakçıya pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi vasitәsilә çatdırılan mәhsul hansı qiymәtlә satılır?

336. Müxtәlif regionalrın pәrakәndә ticarәt şәbәkәlәrindә yeyinti mәhsulları distribüterlәr tәrәfindәn
hansı qiymәtlә satılır?

335. Vasitәçilik edәn ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn mәhsul satışı üçün hansı qiymәtdәn istifadә olunur?

tәdarük qiymәtilә•
topdansatış vasitәçilik qiymәtilә

hesabat
azad
daimi
pillәli•
tәnzimlәyici

tәnzimlәyici
daimi
pillәli
hesabat•
azad

hesabat
daimi
pillәli
azad•
tәnzimlәyici

pivәyә
hisә verilmiş mәhsullara
qәnnadı mәmulatlarına
süd mәhsullarlna•
meyvә şirәlәrinә

müәssisәnin buraxılış topdansatış qiymәtilә
topdansatış vasitәçilik qiymәtilә
tәdarük qiymәtlәrilә
pәrakәndә qiymәtlәrlә•
müәssisәnin baza topdansatış qiymәti ilә

pәrakәndә qiymәtlәrlә
tәdarük qiymәtilә
müәssisәnin baza topdansatış qiymәti ilә
topdansatış vasitәçilik qiymәtilә•
müәssisәnin topdansatış buraxılış qiymәtilә

tәdarük qiymәti
müәssisәnin buraxılış topdansatış qiymәti•
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334. Süd sәnayesinin hansı mәhsuluna әlavә qiymәt artımı 50 %ә qәdәr tәşkil edir?

333. Müәssisәnin topdansatış buraxılış qiymәtlәri necә hesablanır?

332. Xidmәt dövriyyәsinin xüsusiyyәtinә görә qiymәtin növlәri:

331. Aşağıda göstәrilәn müddәalardan hansı düzdür?

330. Qiymәtin hansı funksiyası tәlәb vә tәklif әsasında istehsal vә istehlak arasındakı proporsiyaların
qiymәt vasitәsilә müәyyәn edilmәsindә iştirak edir?

329.Qiymәtin hansı funksiyası qiymәtin dәyәrdәn uzaqlaşması ilә әlaqәdardır vә iqtisadiyyatın,
regionların müxtәlif sahәlәri arasında qiymәtlәrin müxtәlif sәviyyәlәri hesabına milli gәlirin yenidәn
bölüşdürülmәsindә iştirak edir?

328. Müxtәlif mәhsul istehsalı vә istehlakının stimullaşdırılması vә ya mәhdudlaşdırılmasında qiymәtin
hansı funksiyasından istifadә olunur?

müәssisәnin baza topdansatış qiymәti
topdansatış vasitәçilik qiymәtlәri
pәrakәndә qiymәtlәr

bәrk pendirlәrә
xamaya
yoqurtlara•
pasterizә olunmuş südә
kefirә

mәhsul vahidinin tam maya dәyәri, satışdan gәlәn gәlir, әlavә dәyәr vergisi vә mәsrәflәr (icarә, kommersiya
ödәmәlәri)
mәhsul vahidinin tam maya dәyәri, satışdan gәlәn gәlirin vә dolayı vergilәrin (sәnaye mәhsulunun ayrıayrı
növlәri üzrә әlavә dәyәr vergisi – aksizlәr) cәmi

•
mәhsul vahidinin tam maya dәyәri ilә gәlirin cәmi kimi
mәhsul vahidinin tam maya dәyәri, satışdan gәlәn gәlir, әlavә dәyәr vergisi vә ticarәtdәn gәlәn qiymәt әlavәsi
mәhsul vahidinin tam maya dәyәrinin, satışdan vә aksizlәrdәn gәlәn gәlir

azad vә tәnzimlәnәn
müәssisәnin topdansatış qiymәtlәri, topdansatış vasitәçiliyi, pәrakәndә satış qiymәtlәri•
daimi, mövsümi vә pillәli
müqayisәli vә hesabat
möhkәm vә sürüşkәn

tәlәb nә qәdәr yüksәk, tәklif isә aşağı olarsa qiymәt dә aşağı olar
qiymәt artımı istehsalı stimullaşdırır, amma istehlakı azaldır•
mәhsul qıtlığı şәraitindә aşağı qiymәt tәklifin artmasını stimullaşdırır, artıq olması isә tәlәbi azaldır
qiymәtin aşağı düşmәsi istehsalın stimullaşdırılmasına şәrait yaradır
istehsalçılar qiymәtin aşağı salınmasında maraqlıdırlar, istehlakçılar isә onun yüksәldilmәsindә

uçot
tәnzimlәmә•
nәzarәt
bölgü
stimullaşdırıcı

nәzarәt
bölgü•
uçot
stimullaşdırıcı
tәnzimlәmә
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327. Mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf olunan ictimaizәruri xәrclәrin hesablanmasında qiymәtin hansı
funksiyasından istifadә olunur?

Keyfiyyәtin hansı gğstәricisi cinsi vә dәyәr vahidlәri ilә ifadә olunur?

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

Mәmulatın estetik göstәricilәri:

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

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

nәzarәt
stimullaşdırıcı•
uçot
bölgü
tәnzimlәmә

stimullaşdırıcı
uçot•
nәzarәt
tәnzimlәmә
bölgü

bütün göstәrilәnlәr
fәrdi
nisbi
mütlәq•
kompleks

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

mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş
funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
mәmulatın oricinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş kimi
xassәlәri özündә birlәşdirir

•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsәlәrini özündә
birlәşdirir

milli standartlar
mühasibat standartları•
beynәlxalq standartlar
regional standartlar
dövlәtlәrarası standartlar

istehsalçı vә istehlakçıların dav¬ra¬nışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların müәyyәn edilmә¬si
işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi•
mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması
tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sı¬naqların aparıl¬ma¬sı
hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması
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Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә «defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tәmin
edilmәsi» ilә bağlı olan xәrslәrә aid deyil?

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

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

Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi «insanmaşınmühit» sistemini xarakterizә edir?

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

Standartlaşdırma:

Sertifikasiya:

nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә di¬gәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrslәri
mәhsulun yenidәn emalı xәrslәri•
nәza¬rәtçimüfәttişlәrin әmәk haqqı xәrclәri
nәzarәt avadanlıq vә cihazlarının alınması xәrslәri
materialın analizi vә sınaq¬dan keçirilmәsi xәrslәri

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

ekoloji göstәricilәr•
mәmulatın estetik göstәricilәri
mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti
erqonomik göstәricilәr
etibarlılıq göstәricilәri

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

patenthüquq göstәrisilәri
erqonomik göstәrisilәr•
texnolojilik göstәrisilәri
mәmulatın estetik göstәrisilәri
ekoloji göstәrisilәr

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

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

Mәhsulun keyfiyyәti:

387. Parametrlәrin hansı qrupları rәqabәtqabiliyyәtli mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrinin
strukturunu özündә birlәşdirir?

386. İstehsal tsiklindә mәhsulun keyfiyyәti vә tәhlükәsizliyi üçün ciddi tәhlükә yaranması böyük
ehtimal olunan yer necә adlanır?

385. Kalorilik keyfiyyәt göstәricisinin hansı qrupuna aiddir?

384. Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin hansı metodu daha geniş yayılıb?

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

mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәyyәn edilmiş
funksiyaları icra edә bilmәk xassәsidir

•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar xәrclәrinin aşağı olmasını şәrtlәndirәn xassәsidir

mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusudur

•
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә¬lәbatı ödә¬mә¬yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn vә yalnız istesalçı üçün
әhәmiyyәtli olan xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun qiymәtini müәyyәn etmәklә onun istehsalının rentabelliyini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn
göstәricilәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә materialtutumunun aşağı salınması imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur

tәktәk vә kompleksli
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
texnikiiqtisadi, iqtisadi, sosial vә ekoloji
indeksli vә iqtisadi
keyfiyyәt vә iqtisadi•

risk nöqtәsi
optimallıq nöqtәsi
kritik nәzarәt nöqtәsi•
zәrәrsizlik nöqtәsi
tәhlükәsizlik astanası

sosial tәyinatlı göstәricilәrә
funksional göstәricilәrә•
estetik göstәricilәrә
saxlanılma göstәricisinә
qәnaәtlilik göstәricisinә

vahidlilik metodu
indeks metodu•
indeksparametrik metod
vahid parametrik metod
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383. Mәhsulun keyfiyyәtinin idarә olunmasının hansı prinsipi mәhsulun tәhlükәsizliyinә tәsir edәn
tәhlükәli amillәrin aşkar edilmәsi vә idarә olunmasında özünü biruzә verir?

382. Tәhlükәsizlik göstәricisinә aiddir:

381. Etibarlılıq göstәricisinә aiddir:

380. Tәyinat göstәricisinә aiddir:

379. Tәtbiqinә görә keyfiyyәt göstәricilәri bölünür:

378. Keyfiyyәtin kompleks göstәricilәri bölünür:

377. Yeni mәhsulun keyfiyyәti necә müәyyәn edilir?

parametrik metod

TU
HACCP•
İSO
GMP
QOST

istehsal güclәrinin mәhsuldarlığı
qoruyucu qurğuların işlәmә vaxtı•
müntәzәmlik, tәcrid olunma dәrәcәsi
mәhsuldarlıq, tәmirә yararlı
müntәzәmlik, uzun ömürlülük

istehsal güclәrinin mәhsuldarlığı
müntәzәmlik, uzun ömürlülük•
tәcrid olunma dәrәcәsi
qoruyucu qurğuların işlәmә vaxtı
mәhsuldarlıq, tәmirә yararlı

tәmirә yararlı, mәhsuldarlıq
müntәzәmlik, uzun ömürlülük
tәcrid olunma dәrәcәsi
istehsal güclәrinin mәhsuldarlığı•
qoruyucu qurğuların işlәmә vaxtı

tәşkilati, hüquqi, kadr vә b.
mütlәq vә nisbi•
ümumilәşdirilmiş, inteqrallı vә indeksli
fәrdi vә kompleks
tәyinat göstәricilәri, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, texnoloji vә b.

tәşkilati, hüquqi, kadr vә b.
tәyinat göstәricilәri, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, texnoloji vә b.
ümumilәşdirilmiş, inteqrallı vә indeksli•
mütlәq vә nisbi
fәrdi vә kütlәvi

bütün sadalananlara uyğun
istehlakçıların tәlәbatı sәviyyәsinә uyğun•
rәqabәtçilәrin tәlәbindәn asılı olaraq
sifarişçinin tәlәbindәn asılı olaraq
istehsalçıların tәlәbinә uyğun dәrәcәdә
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376. Hansı yeyinti mәhsullarını satmaq olar?

375. Mәmulatın tәrkibindә standart, ümumi şәklә gәtirilmiş vә orijinal hissәlәrdәn istifadә olunması
dәrәcәsini hansı göstәrici әks etdirir?

374. Hansı göstәricilәr mәmulatın xassәsini dәyişmәdәn müxtәlif nәqliyyatla daşınmasının mümkünlüyü
sәviyyәsini göstәrir?

373. Texnoloji tsikl prosesindә materiallardan, әmәk vasitәlәrindәn vә vaxtdan sәmәrәli istifadәni tәmin
edәn göstәricilәr hansılardır?

372. İşlәnilәn vә saxlanılan zaman tәhlükәsizlik dәrәcәsini hansı göstәricilәr qiymәtlәndirir?

371. Әmtәәnin daha üstün xassәsini kim seçir?

370. Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi amilinә nә aiddir?

satış üçün lazım olan şәrait olmadıqda
әhali arasında yüksәk tәlәbatı olmayan•
sanitar qaydalarına uyğun olmayan
yararlılıq müddәtinin keçdiyi
mütlәq sertifikatlaşmanın aparıldığı haqda mәlumatı olmayan

etibarlılıq göstәricisi
tәhlükәsizlik göstәricisi
texnoloji göstәricilәr
standartlaşma vә unifikasiya göstәricilәri•
tәyinat göstәricisi

texnoloji göstәricilәr
daşınılma göstәricilәri•
etibarlılıq göstәricilәri
tәyinat göstәricilәri
tәhlükәsizlik göstәricilәri

daşınılma göstәricilәri
texnoloji göstәricilәr•
tәyinat göstәricilәri
etibarlılıq göstәricilәri
tәhlükәsizlik göstәricilәri

texnoloji baxımdan göstәricilәr
tәyinat göstәricisi
tәhlükәsizlik göstәricisi•
etibarlılıq göstәricisi
daşınılma göstәricilәri

rәqabәtçi
istehlakçı•
istehsalçı
sifarişçi
vasitәçi

xammalmaterialların istehsala hazırlanması prosesinin tezlәşdirilmәsi
tullantısız, resurslara qәnaәt texnikasının tәtbiqi•
ucuz xammalmaterialların tәtbiqi
fәhlәlәrin әmәk haqqının artırılması
istifadә olunan avadanlıqların sayının artırılması
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369. Dünya bazarlarına çıxmaq üçün nә vacibdir?

368. Mәhsulun texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi nә ilә müqayisә olunur?

367. Hansı әmtәәlәr mütlәq qaydada vәsiqә almağa mәcbur edilmir?

366. Yeni növ mәhsula müvәqqәti olaraq hansı növ standart qoyulur?

365. Mәhsulun tәhlükәsizliyinә tәsir edәn tәhlükәli amillәrin aşkarlanması vә idarә edilmәsindә
keyfiyyәtin tәmin olunması sistemi hansıdır?

364. İnsanın hissiyat orqanları tәrәfindәn qәbul edilәn mәhsulun xassәsini әks etdirәn keyfiyyәt
göstәricilәri hansılardır?

363. Kalorilik keyfiyyәt göstәricilәrini hansı qrupa aid etmәk olar?

362. Keyfiyyәtin hansı göstәricilәri mәmulatın müvafiq xassәsini qiymәtlәndirmәk üçün xidmәt edir?

istehsal attestatının alınması
mәhsulun vәsiqә ilә tәmin edilmәsi•
texniki nәzarәt tәdbirlәrinә riayәt etmәk
mәhsula dövlәt standartlarının müәyyәn edilmәsi
unifikasiyalı mәhsul istehsal etmәk

ekoloji tәmiz mәhsulla
başqa sexlәrdә hazırlanan mәhsullarla
keçәn ildә istehsal olunan mәhsulla
ölkә vә dünyanın әn yaxşı nümunәlәri ilә•
hәmin regionda hazırlanan mәmulatlarla

qadın ayaqqabıları•
qәnnadı mәhsulları
uşaq geyimlәri
süd mәhsulları
dәrman maddәlәri

beynәlxalq
sahә
dövlәt
texniki şәrait•
milli

OST
TU
ISO
NASSR•
GMP

sosial tәyinatlı göstәricilәr
enerji sәrfi göstәricilәri
estetik göstәricilәr
orqanoleptik göstәricilәr•
funksional göstәricilәr

estetik göstәricilәri
iqtisadi göstәricilәri
sosial tәyinatlı göstәricilәri
funksional göstәricilәri•
saxlanılma göstәricilәri
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361. Keyfiyyәtin hansı göstәricilәri istehsalda istifadә olunan resursların qaytarılması sәviyyәsini
xarakterizә edir?

360. Keyfiyyәtin hansı göstәricilәri mәhsulun özünün birbaşa tәyinatına uyğunluğunu әks etdirir?

359. Keyfiyyәtin hansı göstәricisi mәhsulun istehlakçıların dәqiq qrupunun tәlәbatına uyğunluğunu әks
etdirir?

358. Özünün tәrkibindәki xassәlәrin sayına görә keyfiyyәt göstәricisini necә tәsniflәşdirmәk olar?

357. Hansı növ mәhsul alıcısının öz adәt vә dadda mühafizәkar kimi xarakterizә etmәk olar?

356. Tamlı mәhsullar hansılar aiddir?

355. Hansı sahәnin istehsalı daha geniş çeşidli vә yüksәk keyfiyyәtli mәhsul alınmasını tәmin edir?

saxlanılma göstәricilәri
funksional göstәricilәr
sosial tәyinatlı göstәricilәr
estetik göstәricilәri•
iqtisadi göstәricilәr

estetik göstәricilәri
funksional göstәricilәr
sosial tәyinatlı göstәricilәr
iqtisadi göstәricilәr•
saxlanılma göstәricilәri

estetik göstәricilәri
iqtisadi göstәricilәr
sosial tәyinatlı göstәricilәr
funksional göstәricilәr•
saxlanılma göstәricilәri

estetik göstәricilәri
iqtisadi göstәricilәr
funksional göstәricilәr
sosial tәyinatlı göstәricilәr•
saxlanılma göstәricilәri

tәk kompleksli vә çox komponentli
fizikikimyәvi vә orqanoleptikli
yekcins vә müxtәlif cinsli
vahid vә kompleksli•
vahid, kompleksli, çox komponentli

mәqsәdәuyğun
dolğun
geniş
dayanıqlı•
yenilәşәn

qәnd
әt
süd
çay•
yumurta

tamlı mәhsullar
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Müәssisәnin balansı nәyi göstәrir?

Müәssisәdә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müәssisәdә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәdә cәlb edilmiş maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

Müәssisәnin mütlәq likvidliyi әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәnin tәcili likvidliyi әmsalı necә hesablanır?

Son istehlakçıya qәdәr bütün mәrhәlәlәrdә büdcәyә ödәnilmәli olan әlavә dәyәr vergisinin mәblәği necә
hesablanır?

unüyütmәyarma
çörәkbişirmә
әt vә süd•
balıq

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

mülkiyyәtçi tәrәfindәn verilәn kapital
istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr•
әlavә ka¬pital
yığılmış mәnfәәt
ehtiyat kapitalı

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

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

pul vәsaitlәri ilә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin hasilinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti
kimi
pul vәsaitlәri vә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi•
pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor öhdәliklәrinin hasilinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
pul vәsaitlәri vә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin fәrqinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi

pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi•
pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
qiymәtli kağızların vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor öhdәliklәrinin hasilinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
pul vәsaitlәri ilә kreditor borcların fәrqinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi

ödәnilmiş әlavә dәyәr vergisinin mәblәği ilә alınmış әlavә dәyәr vergisinin mәblәğinin fәrqi kimi

•
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Maliyyәlәşmә әmsalı necә hesablanır?

Sadalanan mәhsullardan hansıları aksiz vergisinә daxil deyil?

Sadalanan elementlәrdәn hansı vergi bazasına aiddir:

Әlavә dәyәr vergisi hansı qiymәtlәrә daxildir?

Tutulan әlavә dәyәr vergisi dövriyyәsinә nә daxil deyil:

Torpaq vergitutma obyekti kimi torpaq vergisi deyil:

Әlavә dәyәr vergisi budur:

alınmış әlavә dәyәr vergisinin mәblәği ilә ödәnilmiş әlavә dәyәr vergisinin mәblәğinin fәrqi kimi•
alınmış әlavә dәyәr vergisinin mәblәği ilә ödәnilmiş әlavә dәyәr vergisinin mәblәğinin cәmi kimi
alınmış әlavә dәyәr vergisinin mәblәği ilә ödәnilmiş әlavә dәyәr vergisinin mәblәğinin hasili kimi
alınmış әlavә dәyәr vergisinin mәblәğinin ödәnilmiş әlavә dәyәr vergisinin mәblәğinә nisbәti kimi

müәssisәnin xüsusi vәsaitlәri ilә qısamuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin (vә ya passivlәrin) cәminә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
müәssisәnin xüsusi vәsaitlәrinin borc vәsaitlәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi•
müәssisәnin borc vәsaitlәrinin xüsusi vәsaitlәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
müәssisәnin xüsusi vәsaitlәri ilә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin (vә ya passivlәrin) cәminә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi
müәssisәnin uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin aktivlәrin (vә ya passivlәrin) cәminә nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi

zәrgәrlik mәmulatları
tütün mәhsulları
alkoqolsuz pivә içkilәri•
şәrabaraq mәhsulları
spirt

gәlir (mәnfәәt)
әmlakın dәyәri, dövriyyәsi, yaxud gәliri (mәnfәәti); vergitutma vahidinә görә vergi dәrәcәsi•
vergi ödәmә müddәti
vergidәn qismәn azad olunma
vergi ödәmә qaydası

sәrbәst bazar qiymәtlәri
әhali üçün istehlak mallarına pәrakәndә qiymәtlәr•
gömrük rüsumları
yanacaqenerji tәyinatlı mәhsullara tariflәr
mәhsula dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi

müqavilәlәr әsasında әmtәәlәrin çatdırılması öhdәliklәrin pozulmasına görә cәrimәlәrin, faizlәrin, cәzaların
mәblәği
әmtәә, iş vә xidmәtlәrin satışı dövriyyәsi
müәssisәnin kәnarda әmtәәlәri әldә etmәsi vә onların satışı
maliyyә yardımı kimi digәr müәssisәlәrdәn alınan pul vәsaitlәri
әmtәәlәrin sexdәnsexә satışı dövriyyәsi•

hüquqi şәxslәr
sahibkarlıq fәaliyyәti üçün
torpaqlar, hansı ki, dövlәtin hava donanmasının müәssisә vә xidmәtlәrinә mәnsubdur•
әhali mәntәqәlәrinin ümumi istifadәsindә olan torpaqlar
kәnd tәsәrrüfatı yönümlü

birbaşa vergi
dolayı vergi•
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397. Kadastr vergisinә hansı vergilәri aid etmәk olar?

396. “Mәnbәdәn” hansı vergi tutulur?

395. Azәrbaycan Respublikasında hansı vergi tәtbiq olunmur?

394. Gәlirә vergi qoyulmasının obyektini nә tәşkil edir?

393. Maliyyә bazarında toplanan resurslara nә aiddir?

392. Müәssisәnin şәxsi maliyyә mәnbәlәrinә vә onlara bәrabәr tutulan vasitәlәrә nә aiddir?

391. Aşağıda göstәrilәn vergilәrdәn hansı bәlәdiyyәlәrә aiddir?

•
fiziki şәxslәr üzrә vergi
kadastr üzrә vergi
bәlәdiyyә vergisi

әmlak vergisi
aksizlәr
әlavә dәyәr vergisi
torpaq vergisi•
gәlir vergisi

gәlir vergisi
aksizlәr
әmlak vergisi
gәlirlәr üzrә vergi•
әlavә dәyәr vergisi

әmlak vergisi
torpaq
satışdan gәlәn vergi•
yol
mәdәn

satılmayan әmәliyyatdan alınan gәlir
ümumi gәlir•
әmlak satışından gәlәn gәlir
xalis gәlir
mәhsul satışından gәlәn gәlir

gәlir, maliyyә әmәliyyatlarından gәlәn mәdaxil, nizamnamә kapitalı
sәhmlәrin, istiqraz vәrәqәlәrinin, kreditlәrin satışından gәlәn gәlirlәr•
gәlir, dayanıqlı passivlәr, subsidiyalar, sığorta ödәnişlәri
gәlir, dayanıqlı passivlәr, ehtiyat kapitalı, kredit borcları
gәlir, kreditlәr, kredit borcları

gәlir, maliyyә әmәliyyatlarından gәlәn mәdaxil, nizamnamә kapitalı
gәlir, dayanıqlı passivlәr, ehtiyat kapitalı, kredit borcları•
sәhmlәrin, istiqraz vәrәqәlәrinin, kreditlәrin satışından gәlәn gәlirlәr
gәlir, dayanıqlı passivlәr, subsidiyalar, sığorta ödәnişlәri
gәlir, kreditlәr, kredit borcları

әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi•
yol vergisi
mәdәn vergisi
gәlir vergisi
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390. Dolayı vergilәrә hansı vergilәr aiddir?

389. Düzünә vergilәrә hansı vergilәr aiddir?

388. İstehsala, mәhsul vahidinin maya dәyәrinә, dövriyyә vәsaitlәri normativlәrinә plan xәrclәrinin tәyin
edilmәsindә maliyyәnin hansı funksiyası vardır?

Nisbi (müqaisәli) sәmәrәlilik nәdir?

Mütlәq sәmәrәlilik nәdir?

Sәmәrәlilik meyarı nәdir?

Sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri “sәmәrәlilik” göstәricisinә xasdır?

yol vergisi
әlavә dәyәr vergisi•
gәlir vergisi
әmlak vergisi
mәdәn vergisi

idxalixrac rüsumları
gәlir vergisi•
әlavә dәyәr vergisi
aksizlәr
gömrük rüsumları

bölüşdürücü
nәzarәt•
tәnzimlәmә
motivlәşmә
stimullaşdırıcı

istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadә göstәricisidir
әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәtidir
variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqinә nisbәtidir•
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәtidir
sәmәrәliliyin orta göstәricisidir

әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarıdır
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәtidir•
әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәtidir
әldә olunmuş sәmәrәrnin keyiyyәtini xarakterizә edir
әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğidir

İstehsal fәaliyyәtinin son nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin gәtirdiyi sәmә¬rә¬dir•
İstehsal fәaliyyәtinin nәticәsi olaraq istehsal edilmiş mәhsulun ümumi hәcminin dәyәr ifadәsidir
İstehsal fәaliyyәtinin aralıq nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin kәmiyyәtidir
İstehsal fәaliyyәtindә istifadә edilәn bütün resursların istehlak hәcmidir
İstehsal fәaliyyәti zamanı mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin faydalı hissәsidir

ümumi milli mәhsul
sәmәrә ilә onun әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti•
sәmәrә
milli gәlir
istehsala sәrf olunan mәsrәflәr
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Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri “sәmәrә” göstәricisinә xasdır?

İqtisadi sәmәrә nәdir?

412. Düzgün ifadәni seçin:

411. Anlayışların daha dardan daha genişә doğru ardıcıllığını seçin:

410. Anlayışların daha genişdәn dara doğru ardıcıllığını seçin:

409. Anlayışların daha dardan daha genişә doğru düzgün ardıcıllığını seçin:

408. Anlayışların daha genişdәn dara doğru düzgün ardıcıllığını seçin:

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

faiz göstәricisidir
xәrc göstәricisidir
mütlәq göstәricidir•
nisbi göstәricidir
müqayisәli göstәricidir

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
Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәtindәn alınan nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә
Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәrin mütlәq ölçüdә cәmi
Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә
fәaliyyәtindәn alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә

•

İqtisadiyyat sahәsi – bir cinsli tәsәrrüfat qrupları
Sahә strukturu – sәnayeyә daxil olan sahәlәrin tәrkibi•
İqtisadiyyat – tәbii resursların insanlar tәrәfindәn fәal çevrilmәsi prosesi
İqtisadiyyat sektoru – bazar hakimliyinin mәnbәlәri haqqında elm
Sahә  institusional vahidlәrin mәcmusu

sahәlәrarası kompleks; sahә; yarımsahә; fabrik
fabrik; sahә; yarımsahә; sahәlәrarası kompleks
fabrik; yarımsahә; sahә; sahәlәrarası kompleks•
yarımsahә; sahә; fabrik; sahәlәrarası kompleks
sahә; sahәlәrarası kompleks; yarımsahә; fabrik

sahәlәrarası kompleks; sahә; yarımsahә; fabrik•
fabrik; yarımsahә; sahә; sahәlәrarası kompleks
yarımsahә; sahәlәrarası kompleks; fabrik; sahә
sahә; sahәlәrarası kompleks; fabrik; yarımsahә
sahә; yarımsahә; sahәlәrarası kompleks; fabrik

maddi istehsalat sahәsi; sәnaye; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları
sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları; emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi
qida mәhsulları; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye;
emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları
qida mәhsulları; yeyinti sәnayesi; emal sәnayesi; sәnaye; maddi istehsalat sahәsi•
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617

618

619

620

621

622

407. İstehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir?

406. Müәssisә o vaxt rentabelli işlәyir ki, onun?

405. Sәmәrәliliyin mahiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi hansı әlamәtә görә aparılır?

404. Hansı göstәricilәr funksional göstәricilәrә aiddir?

403. Müәssisәnin iqtisadi sәmәrәlilik meyarını nә tәşkil edir?

402. Nisbi (müqaqyisәli) sәmәrәlilik nәdir?

401. Mütlәq sәmәrәlilik nәdir?

emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi, sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları
qida mәhsulları; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye
maddi istehsalat sahәsi, sәnaye; emal sәnayesi; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları•
sәnaye; yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları; emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi
yeyinti sәnayesi; qida mәhsulları; emal sәnayesi; maddi istehsalat sahәsi; sәnaye

fondveriminin aşağı düşmәsi
әmәktutumunun aşağı düşmәsi•
fәhlәlәrә әmәk haqqının artması
növbәlilik әmsalının aşağı düşmәsi
avadanlığın ekstensiv istifadә әmsalının artması

әtraf mühitin çirklәnmәsi minimumdur
istehsal fondlarının dәyәri azdır•
daha ixtisaslı heyәti var
nәqliyyat xәrclәri azdır
daha çox mütәxәssisi var

gәtirilmiş xәrclәrә görә
sәmәrәlilik meyarına görә•
sәmәrәlilik göstәricisinә görә
iqtisadi sәmәrәyә görә
cәmi xәrclәrә görә

kapitaltutumu, kapitalverimi, fondtutumu, fondverimi, gәlir
әmәktutumu, hasilat, materialtutumu, materialverimi, fondtutumu, fondverimi•
mәnfәәt, rentabellik, әmәk mәhsuldarlığı
dövretmә әmsalı, materialtutumu, әmәk mәhsuldarlığı, kapitalverimi
hasilat, әmәktutumu, kapitaltutumu, materialtutumu, mәhsulun rentabelliyi

әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
gәlirin maksimuma çatdırılması•
investisiyanın sәviyyәsi
kapital qoyuluşu
istehsalın rentabelliyi

sәmәrәliliyin orta göstәricisidir
sәmәrәnin kapital qoyuluşunun mәblәğinә olan nisbәtidir
kapital qoyuluşu mәblәğinin sәmәrәyә olan nisbәtidir
variantlar üzrә cari xәrclәrin müxtәlifliyinin kapital qoyuluşu fәrqlәrinә olan nisbәtidir•
istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadә göstәricisidir

kapital qoyuluşunun gәlirә olan nisbәtidir
sәmәrәnin kapital qoyuluşunun hәcminә nisbәtidir•
miqdar ifadәsindә alınan sәmәrәdir
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625

400. İstehsalın sәmәrәliliyi nә demәkdir?

399. İstehsalın sәmәrәliliyinә tәsir edәn hansı amil intensivliyә aiddir?

398. Yeyinti sәnayesindә istehsalın ekstensiv inkişafı özünü nәdә göstәrir?

kapital qoyuluşunun ümumi mәblәğidir
alınan sәmәrәnin keyfiyyәtini xarakterizә edir

bu, istehsal xәrclәri çıxılmaqla effektdir
istifadә olunmuş resurslara çәkilәn xәrclә istehsalın nәticәsi (sәmәrәsi) arasındakı fәrqdir
istehsalıın nәticәlәrinin (sәmәrәnin) vә xәrclәrin vә ya bu sәmәrәni şәrtlәndirәn istifadә edilmiş resursların
nisbәtidir

•
sәmәrәliliyi tәmin edәn xәrclәrin vә ya istifadә olunan resursların istehsalın nәticәlәrinә (bu sәmәrәyә) olan
nisbәtidir
istehsalın nәticәlәri (sәmәrә ilә) vә xәrclәri ilә bu sәmәrәni şәrtlәndirәn istifadә olunmuş resurslar arasındakı
fәrqdir

işdә zay mәhsul vә iş vaxtı itkisinin aradan qaldırılması
avadanlıqların yenilәşdirilmәsi vә modernlәşdirilmәsi•
istehsala әlavә avadanlıqların cәlb edilmәsi
yeni istehsal meydançalarının işә salınması
istehsala istifadә olunmamış avadanlıqların vә istehsal meydançalarının cәlb edilmәsi

istehsal vasitәlәrinin texniki tәkmillәşdirilmәsi әsasında әmәk resurslarından yaxşı istifadә edilmәsindә
istehsal potensialından daha dolğun istifadә edilmәsindә
xammal vә materiallardan istifadә olunmasının mütәmadi olaraq yaxşılaşdırılmasında
elmitexniki tәrәqqi әsasında istehsal resurslarından daha dolğun istifadә olunmasında
yeni tikilәn müәssisәlәrdә mәhsul istehsalının artması, emal edilәn xammalın hәcminin çoxalmasında•


