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2524_Az_Y2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2524 Elmitexniki tәrәqqinin iqtisadiyyatı

74. Maşınqayırmanın özündә elmitexniki ideyaları praktiki olaraq reallaşdıran maşınqayırma sahәlәri
hansılardır?

73. İqtisadiyyatda elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn maşınqayırma sahәlәrinә hansı aiddir?

72. Elmitexniki xidmәtlәrә aid deyil?

Elmitexniki xidmәtlәrә aid deyil?

70. Aşağıdakılardan hansı inno va siya prosesinin gedişat ardıcıllığını әks etdirir?

Aşağıdakılardan hansı innovasiya prosesinin әmtәәyә çevrilmәsinin yaradılma vә yayılma fazasının
mәrhәlәsinә aid deyil?

cihazqayırma,
dәzgahqayırma
elektrotexnika
dәzgahqayırma vә alәt istehsalı•
alәt istehsalı

elektrotexnika
üçüncü әlamәti•
dördüncü әlamәti
beşincı әlamәti
57. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin birinci mәrhәlәsinә aid deyil?

Konkret layihәlәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üçün mәslәhәt;
56. Elmitexniki inqilabın hansı әlamәtinә görә insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji
sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyrimümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının
sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir?
elm vә texnikanın inkişaf prioritetlәrinin müәyyәn edilmәsi•
Muzey, zoo vә botanik bağlar;
beşincı әlamәti

Sınaq, standartlaşma, metrologiya, keyfiyyәtә nәzarәt;
intellektual mülkiyyәtin müdafiәsi;•
Elmitexniki sahәdә informasiya fәaliyyәti;
Elmitexniki әdәbiyyatın tәrcümәsi, nәşri;
Faydalı qazıntıların kәşfiyyatı;

tәtbiqi tәdqiqatlar; fundamental tәdqiqatlar; mәnimsәmә; işlәmәlәr; layihәlәndirmә; tikinti; sәnaye istehsalı;
marketinq; satış;
fundamental tәdqiqatlar; tәtbiqi tәdqiqatlar; işlәmәlәr; layihәlәndirmә; tikinti; mәnimsәmә; sәnaye istehsalı;
marketinq; satış;

•
layihәlәndirmә; işlәmәlәr; fundamental tәdqiqatlar; tәtbiqi tәdqiqatlar; tikinti; mәnimsәmә; sәnaye istehsalı;
marketinq; satış;
tәtbiqi tәdqiqatlar; işlәmәlәr; fundamental tәdqiqatlar; layihәlәndirmә; tikinti; mәnimsәmә; sәnaye istehsalı;
marketinq; satış;
işlәmәlәr; tәtbiqi tәdqiqatlar; fundamental tәdqiqatlar; layihәlәndirmә; tikinti; mәnimsәmә; sәnaye istehsalı;
marketinq; satış;

sınaq nümunәsinin ha zır lan ması vә satışının tәşkili;
elmi tәdqiqat işlә 
ri ;
әmәk resurslarının tәdrisi prosesinin tәşkili.•
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İnnovasiya prosesinin әmtәәyә çevrilmәsi ilә onun hansı fazaları fәrq lәnir?

İnnovasiyalar yeniliklәrin sәviyyәsinә görә hansı innovasiya növlәrinә bölünür?

Proses innovasiyası nәdir?

Mәhsul innovasiyası nәdir?

64. Aşağıdakılardan hansı innovasiyanın әlamәtlәridir?

63. «Elm – texnika – istehsal» kompleksindә fәal vasitәçi sәnaye sahәsi hansıdır?

62. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin üçüncü mәrhәlәsinә aiddir?

tәcrübәkonstruktor işlә 
ri ;
kom mer siya isteh salının tәşkil;

elmitәdqiqat işinin aparılması, sınaq işlәrinin hәyata keçirilmәsi;
elmitәdqiqat işinin aparılması, yeniliyin diffuziyası;
sınaq işlәrinin hәyata keçirilmәsi, yaradılma vә yayılma.
yaradılma vә yayılma, yeniliyin diffuziyası;•
sınaq işlәrinin hәyata keçirilmәsi, yeniliyin diffuziyası;

sosial, mәhsul vә proses in novasiyalara.
yeni vә nisbәtәn yeni in novasiyalara;•
mәhsul vә proses in novasiyalara;
mәhsul, proses vә nisbәtәn yeni in novasiyalara;
mәhsul, proses, yeni vә nisbәtәn yeni in novasiyalara;

mәhsul istehsalının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur.
mәhsulların satış bazarının genişlәnmәsini nәzәrdә tutur;
istehsalın tәşkilinin yeni metod la rı nın yaradılmasını nәzәrdә tutur;•
yeni mәhsul növ lә rinin yaradılması vә mәnimsәnilmәsini nәzәrdә tu tur;
idarәetmәnin tәşkilinin yeni metod la rı nın yaradılmasını nәzәrdә tutur;

mәhsul istehsalının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur.
yeni mәhsul növ lә rinin yaradılması vә mәnimsәnilmәsini nәzәrdә tu tur;•
istehsalın tәşkilinin yeni metod la rı nın yaradılmasını nәzәrdә tutur;
idarәetmәnin tәşkilinin yeni metod la rı nın yaradılmasını nәzәrdә tutur;
mәhsulların satış bazarının genişlәnmәsini nәzәrdә tutur;

elmitexniki yenilik, sosial sәmәrәlilik, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı;
elmitexniki yenilik, isteh sa la tәt bi qiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı.•
texnoloji sәmәrәlilik, isteh sa la tәt bi qiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı;
iqtisadi sәmәrәlilik, isteh sa la tәt bi qiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı;
elmitexniki yenilik, sosial sәmәrәlilik, texnoloji sәmәrәlilik;

maşınqayırma sәnayesi•
yeyinti sәnayesi
yüngül sәnaye
energetika sәnayesi
metallurgiya sәnayesi

Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Tәtbiq sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;•
Tәcrübisınaq işlәri.
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;
Mühәndiskonstruktor işlәmәlәri;
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61.Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin üçüncü mәrhәlәsinә aid deyil?

60.Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

59. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin ikinci mәrhәlәsinә aid deyil?

58. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin birinci mәrhәlәsinә aiddir?

57. Aşağıdakı hansı tәdbir elmitexniki tәrәqqinin birinci mәrhәlәsinә aid deyil?

56. Elmitexniki inqilabın hansı әlamәtinә görә insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması,
texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyrimümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan
informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir?

55. Elmitexniki inqilabın hansı әlamәtinә görә “elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri
sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin ünsürünә çevrilmәsidir?

İlk nüsxәnin yaradılması;
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;•
İstehsal tipinin (fәrdi, seriyalı, kütlәvi) seçilmәsi.
İstehsal hәcminin dәqiqlәşdirilmәsi;
Tәtbiq sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;

Elmitexniki ideyanın formalaşması.
Elminәzәri araşdırmalar;
Fundamental tәdqiqatlar;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;•
Kәşflәr vә ixtiralar;

Tәcrübisınaq işlәri.
Mühәndiskonstruktor işlәmәlәri;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Fundamental tәdqiqatlar;•
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;

Tәcrübisınaq işlәri.
Mühәndiskonstruktor işlәmәlәri;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;
Fundamental tәdqiqatlar;•
Texnikiiqtisadi әsaslandırma;

Elmitexniki ideyanın formalaşması.
Elminәzәri araşdırmalar;
Fundamental tәdqiqatlar;
Tәtbiqi (elmipraktiki) araşdırmalar;•
Kәşflәr vә ixtiralar;

beşincı әlamәti
üçüncü әlamәti
ikinci әlamәti
birinci әlamәti•
dördüncü әlamәti

beşincı әlamәti
üçüncü әlamәti
birinci әlamәti
ikinci әlamәti•
dördüncü әlamәti
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54. Elmitexniki inqilabın hansı әlamәtinә görә elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә
azalmasıdır?

53. Elmitexniki inqilabın hansı әlamәtinә görә elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә
praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir?

52. Elmitexniki inqilabın hansı әlamәtinә görә elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi,
saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya
әsasında qurulmasıdır?

51. Yeniliyin alınması, tәkrar istehsalı vә realizasiya ilә bağlı istifadә prosesi necә adlanır?

50. Yeniliklәrin yeni texnologiyalar, mәhsul vә xidmәt növlәri kimi mәnfәәtli istifadәsi necә adlanır?

49. Lokal innovasiyalara aiddir:

48. Yeni olmayan innovasiyalara (psevdoinnovasiyalara) aiddir:

beşincı әlamәti
ikinci әlamәti
birinci әlamәti
üçüncü әlamәti•
dördüncü әlamәti

beşincı әlamәti
ikinci әlamәti
birinci әlamәti
dördüncü әlamәti•
üçüncü әlamәti

dördüncü әlamәti
ikinci әlamәti
birinci әlamәti
beşincı әlamәti•
üçüncü әlamәti

innovasiya addımı
innovasiya laqı
innovasiya
innovasiya prosesi•
innovasiyalı yanaşma

innovasiya addımı
innovasiya laqı
innovasiya prosesi
innovasiya•
innovasiyalı yanaşma

göstәrilәnlәrdәn heç biri
kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi•
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması

göstәrilәnlәrdәn heç biri
kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması•
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi
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47. Sahә innovasiyalarına aiddir:

46. Qlobal innovasiyalara aiddir:

45. Elmitexniki inqilabın birinci әlamәti hansıdır?

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

43. Aşağıdakılarından hansı sәnaye müәssisәlәrindә innovasiyanın әsas istiqamәtinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı elmitexniki inqilabın әlamәtlәrinә aid deyil?

Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

göstәrilәnlәrdәn heç biri
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması
kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid•
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi

göstәrilәnlәrdәn heç biri
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması
kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması•
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.

•
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;

İnnovasiya hәm elmitexniki tәrәqqini, hәm dә marketinq fәaliyyәtini birlәşdirir
İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin imkanlarının yeni mәhsul vә tex no logi ya larda öz әksini tapmasıdır
İnnovasiya elә elmitexniki tәrәqqinin özüdür
İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin potensial imkanlarının yeni mәhsul vә tex no logi ya larda öz әksini tapan real
elmitexniki nailiyyәtlәrә çevrilmәsini әks etdi rir

•
İnnovasiya  elmitexniki tәrәqqinin fundamental tәdqiqatlarının bazara çıxarılması vә kommersiyalaşdırılmasıdır

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

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

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

•
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40. Elmitexniki xidmәtin tәşkilinә aiddir:

39. Elmitexniki xidmәtin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

38. ETT iqtisadiyyatı fәnninin mәsәlәlәrinә nә aid edilir?

37. ETT iqtisadiyyatı fәnninin predmeti nәdir?

36. ETT iqtisadiyyatı fәnninin mәqsәdi nәdir?

35. Müasir ETİ әvvәlәrdә elmdә vә texnikada baş verәn çevrilişlәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

34. Nәlәr müasir ETİ xarakter xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

avtomatlaşdırma, elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabıları,
elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi, elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi

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

mövcud әmәk vasitәlәrinin vә әmәk cisimlәrinin tәkmillәşdirilmәsi proseslәrinin öyrәnilmәsi
qeyriistehsal sferasında ETTnin sürәtlәndirilmәsinin tәmin edilmәsi
istehsal sferasında ETTnin sürәtlәndirilmәsinin tәmin edilmәsi
elmi idarәlәrin işinin insan fәaliyyәtinin müxtәlif sferaları ilә sıx әlaqәsinin tәşkili•
müәyyәn sәviyyәdә istehsal vә qeyriistehsal sferasında elmitexniki potensialın tәmin edilmәsi

mövcud әmәk vasitәlәrinin vә әmәk cisimlәrinin tәkmillәşdirilmәsi proseslәrinin öyrәnilmәsi
qeyriistehsal sferasında ETTnin sürәtlәndirilmәsinin tәmin edilmәsi
istehsal sferasında ETTnin sürәtlәndirilmәsinin tәmin edilmәsi
müәyyәn sәviyyәdә istehsal vә qeyriistehsal sferasında elmitexniki potensialın tәmin edilmәsi•
elmi idarәlәrin işinin insan fәaliyyәtinin müxtәlif sferaları ilә sıx әlaqәsinin tәşkili

әmәk vasitәlәrinin vә әmәk cisimlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin forma vә idarә edilmәsinin ötrәnilmәsi
elmin istehsal vә qeyriistehsal sferasında fәaliyyәtin qarşılıqlıqlı әlaqәsinin obyektiv әsasları
innovasiya proseslәrinin vә ETTnin xüsusiyyәtlәrinin iqtisadiyyatın bütün sferalarında idarә edilmәsinin
әsaslarının mәnimsәnilmәsi
tәlәbәlәrdә ETT mahiyyәti, istiqamәtlәri barәdә dәqiq vә aydın tәsәvvür yaratmaq•
innovasiya vә elmi fәaliyyәtin xüsusiyyәtlәri vә onların iqtisadi mexanizminin idarә edilmәsi barәdә biliklәrin
formalaşdırılması

elmi idarә vә müәssisәlәrin işinin insan fәaliyyәtinin müxtәlif sferalarında tәşkili
tәlәbәlәrdә ETT mahiyyәti, istiqamәtlәri barәdә dәqiq vә aydın tәsәvvür yaratmaq
müasir tәlәblәr sәviyyәsindә innovasiya proseslәrinin idarә edilmәsinin әsaslarini öyrәnmәk
elmin istehsal vә qeyriistehsal sferasında fәaliyyәtin qarşılıqlıqlı әlaqәsinin obyektiv әsasları•
innovasiya vә elmi fәaliyyәtin xüsusiyyәtlәri vә onların iqtisadi mexanizminin idarә edilmәsi barәdә biliklәrin
formalaşdırılması

elmi idarә vә müәssisәlәrin işinin innsan fәaliyyәtinin müxtәlif sferalarında tәşkili
innovasiya vә elmi fәaliyyәtin xüsusiyyәtlәri barәdә biliklәrin formalaşdırılması vә iqtisadi mexanizminin idarә
edilmәsi
elmin istehsal vә qeyriistehsal sferasında fәaliyyәtin qarşılıqlıqlı әlaqәsinin obyektiv әsasları yaratmaq
müasir tәlәblәr sәviyyәsindә innovasiya proseslәrinin idarә edilmәsinin әsaslarini öyrәnmәk•
tәlәbәlәrdә ETT mahiyyәti, istiqamәtlәri barәdә dәqiq vә aydın tәsәvvür yaratmaq

inqilab dәyişikliklәrin sabit hәcmini fәrqlәndirir
inqilab daha çox sәnayeni әhatә edir
elmi inqilab texniki inqilabı qabaqlayır
elmi vә texniki inqilab qarşılıqlı surәtdә eyni vaxtda hәyata keçirilir•
inqilab dünyanın iki, birbirinin әksinә olan sosialiqtisadi sistemә parçalanmasında baş verir

elmin sistemlәşdirilmәsi
elmin riyaziyatlaşdırılması
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33. ETİ meydana gәlmәsi nә ilә әlaqәli olmuşdur?

32. Elmitexniki әmәyin xüsusiyyәtlәrinә nәlәr aid edilmir?

31. ETT mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

30. ETT mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

29. ETT iqtisadiyyatının predmetini tәşkil nә sahәlәr arası sferanın fәaliyyәtini әhatә etmir?

28. ETTnin iqtisadiyyatı fәnninin predmetini tәşkil edәn sahәlәr arası fәaliyyәt sferası nәyi әhatә edir?

Elmitexniki inqilabın ikinci әlamәti hansıdır?

elmin sәnayelәşdirilmәsi
elmin mexaniklәşdirilmәsi•
tәdqiqatların kollektivliyi

ayrıayrı әmtәәlәrә vә xidmәtlәrә tәklifin pis olması ilә
tәtbiqi tәdqiqatların hәyata keçirilmәsi ilә
yeni ideyaların axtarışı ilә
fundamental kәşflәrin mәnimsәnilmәsi ilә•
innovasiyalara olan tәlәbatın qarşıya çıxması ilә

hәr bir işçi әmәk prosesindә şәxs kimi iştirak edir
öz tәbiәtinә görә ictimai xarakter daşıyır
yaradıcı xarakter daşıyır
standart әmәliyyatların yerin yetirilmәsilә bağlıdır•
özünün planlı xarakterinә görә seçilir

nәzәri tәdqiqatlar
tәdqiqatlarda, işlәmәlәrdә vә onların mәnimsәnilmәsindә
yeniliklәrdәn
tәkrar istehsalın sosialiqtisadi effektliyinin yüksәldilmәsi•
yeniliklәrin reallaşmasından әldә edilәn mәnfәәtdә

nәzәri tәdqiqatlarda
istehsalın sosialiqtisadi effektliyinin yüksәldilmәsindә
yeniliklәrdәn
tәdqiqatlarda, işlәmәlәrdә vә onların mәnimsәnilmәsindә•
yeniliklәrin reallaşmasından әldә edilәn mәnfәәtdә

yeni mәhsulların yeni üsullarla kütlәvi istehsala keçirilmәsi
işlәnib hazırlanma
tәdqiqat
proqnozlaşdırma•
tәcrübi istehsal

yeni mәhsulların yeni üsullarla kütlәvi istehsala keçirilmәsi
işlәnib hazırlanma
tәdqiqatı
bütün yuxarıda göstәrilәnlәr•
tәcrübi istehsal

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

•
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
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Elmitexniki inqilabın üçüncü әlamәti hansıdır?

Elmitexniki inqilabın dördüncü әlamәti hansıdır?

Elmitexniki inqilabın beşinci әlamәti hansıdır?

Hansı ifadә düz deyil?

22. Elmitexniki tәrәqqi nәdir?

21. Elmitexniki inqilab – bu:

elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;

elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır•

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;•
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә sairәdir.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir;
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli istifadә
olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulmasıdır;

•
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir;

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

işçi heyәtinin tәhsil vә onların әmәyinin texnika ilә silahlanma sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi, әmәk
mәhsuldarlığının artırılması, әmәk haqqının yüksәldilmәsi, istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, torpağın yaxşılaşdırılması, әmәk cisimlәrinin
keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması, әhalinin sosial rifahının yüksәldilmәsi, mövcud tәlәbatın ödәnilmәsi üzrә fasilәsiz
vә qanunauyğun prosesdir;
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
әhalinin sosial rifahının yüksәldilmәsi, mövcud tәlәbatın ödәnilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәli xammal, material, enerji növlәrinin yaradılması vә istehsalata tәtbiqi, әmәyin
tәşkilinin vә istehsalın idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir

•
torpağın yaxşılaşdırılması, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, әmәk haqqının yüksәldilmәsi, istehsal edilәn
mәhsulların keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
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20. Yeni nәzәriyyә vә “yeniliyin tәtbiqi” anlayışı nә vaxt iqtisadi әdәbiyyatda açıqlanmışdır?

19. İstehsalın madditexniki bazasında ETİ nә vaxt başlamışdır?

18. Elmi texniki әmәyin xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?

17. ETT nәticәsinә nә aid edilir?

16. Elm hansı sahәlәrin qanunuyğunluqlarının tәdqiqatı ilә mәşğul olur?

15. ETT mahiyyәti nә vaxt iqtisadi әdәbiyyatda açıqlanmışdır?

14. ETT iqtisadiyyatı hansı fәnnlәr ilә sıx bağlıdır?

texnoloji avadanlıqların modernlışdirilmәsi
elmi nailiyyәtlәrin istehsalda tәtbiqi miqyasının genişlәndirilmәsi
yeni keyfiyyәtә malik maşın vә avadanlıqların yaradılmasıdır
qanunauyğun tarixi proses – elmin, texnikanın, maddi istehsalın köklü surәtdә dәyişdirilmәsi vә ictimai әmәyin
keyfiyyәtcә yeni mәhsuldarlığına nail olmaq

•
dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtli maşınlar sisteminin, cihazların, avadanlıqların işlәnib hazırlanması

XXI әsrin başlanğıcında
XX әsrin 70ci illәrin әvvәlәrindә
XX әsrin 60cı illәrin ortalarında
XX әsrin 80cı illәrin әvvәlәrindә•
XX әsrin 90cı illәrin sonunda

XX әsrin 80cı illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
XX әsrin 30cu illәrindә
XX әsrin 60cı illәrindә•
XX әsrin 70ci illәrindә

standart әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә bağlılıq
çoxlu variantlar arasında heç bir yeniliyin tәtbiqinә ayrıca baxılır
köhnәlmiş texnikanın tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlılıq
öz mәzmunu ilә yaradıcı xarakterә malikdir•
hәr bir işçi әmәk prosesindә işçi qüvvәsi kimi iştirak edir

yeni texnika
mәnfәәt
ixtira
yeniliyin tәtbiqi•
yenilik

elmi bilik, texnika, istehsal
tәbiәt, texnologiya, insan
texnika, texnologiya, istehsal
tәbiәt, cәmiyyәt, insan•
texniki, tәbii, ictimai

XX әsrin 80cı illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
XX әsrin 30cu illәrindә
XX әsrin 70ci illәrindә•
XX әsrin 60cı illәrindә

sahәlәr arası iqtisadiyyat
istehsal menecmenti
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13. ETT iqtisadiyyatının metodoloji bazasını nә tәşkil edir?

12. Konkret iqtisadi fәnn kimi ETT iqtisadiyyatı fәnninin predmetini nә tәşkil edir?

11. Әmәk vasitәlәrinin texniki sәviyyәsinin yüksәdilmәsinә tәsir edәn modernlәşdirmә vә
sәmәrәlәşdiirmә innovasiyanın hansı növünә aiddir?

10. Katuşkadan kasset maqnitofona keçmәsi innovasiyanın hansı növünә aiddir?

9. Yeni mәhsulun (әrzaqın) yaradılması innovasiyanın hansı növünә aiddir?

8. Dünya informasiya internet setinin yaradılması innovasiyanın hansı növünә aiddir?

7. Elm – texnika – istehsal sistemindә әsas hәlqә nә sayılır?

iqtisadi nәzәriyyә
elmşünaslıq•
müәssisәnin iqtisadiyyatı

iqtisadi nәzәriyyә•
müәssisәnin iqtisadiyyatı
sәnayenin iqtisadiyyatı
innovasiya menecmenti
sahәlәr arası iqtisadiyyat

elmin, texnikanın vә istehsalın qarşırıqlı әlaqәsi
elm
istehsal sahәsi
sahәlәr arası fealiyyәt sferası•
istehsal münasibәtlәri

lokal
sahә
qlobal
yeni olmayan innovasiya•
bazis

lokal
bazis
qlobal
sahә•
yeni olmayan innovasiya

lokal
sahә
qlobal
bazis•
yeni olmayan innovasiya

lokal
bazis
sahә
qlobal•
yeni olmayan innovasiya

innovasiya
texnologiya
texnika
elm•
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6. ETT neçә forması var?

5. ETT hansı formaları mövcuddur?

4. Әvәllәr müvcud mәqsәdlәr üçün tәtbiq edilmәyәn yeni keyfiyyәtlәrә әsaslanan texnikaya aiddir:

3. İnsanlar tәrәfindәn yaradılan әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәri nә demәkdir?

2. Elm harada baş verir?

1. Tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektin qanunları haqqında bәşәriyyәtin bilik sistemi nә demәkdir?

189. Aşağıdakılardan hansı әmәliyyat texnologiyasında әks olunur

188. Aşağıdakılardan hansı marşrut texnologiyasında әks olunmur?

istehsal

6.0
4.0
3.0
2.0•
5.0

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

mütәrәqqi
yeni olmayan innovasiya
modernlәşdirilmiş
yeni•
qismәn tәkmillәşdirilmiş

innovasiya
texnologiya
mexanizmlәr
texnika•
avadanlıq

innovasiyanın tәtbiqi sferasında
istehsal sferasından kәnarda
istehsal sferasında
şüur sferasında•
ideyaların әks olunmasında

sosial münasibәtlәr
ideya
tәdqiqat
elm•
nәzәriyyә

mәhsula, onun hazırlanmasına, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan tәlәblәr
alәtlәrin seçimi
vaxt normalarının hesablanması
uyğun ixtisas sәviyyәli işçilәrin peşәsi
hәr bir istehsal әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr•
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187. Aşağıdakılardan hansı konstruktor hazırlığının son mәrhәlәsinә aiddir?

186. Texnoloji proses dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

185. Aşağıdakılardan hansı nümunәvi texnoloji proseslәrin hazırlanması mәrhәlәsinә aiddir?

184. İdarәetmә aparatının strukturunda, әmәyin xәtti vә funksional bölgüsündә düzәlişlәr edilmәsi
aşağıdakılardan hansına aiddir?

183. Yeni avadanlığın alınmasını, montaj edilmәsini vә sazlanmasını aşağıdakılardan hansına aiddir?

182. Әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılmaşı aşağıdakılardan hansına aiddir?

181. Yeni yaradılacaq mәhsulların vә istehsal olunanların modernlәşdirilmәsinin layihәlәşdirilmәsi
aşağıdakılardan hansına aiddir?

uyğun ixtisas sәviyyәli işçilәrin peşәsi
işin kateqoriyasının müәyyәn olunması
mәhsula, onun hazırlanmasına, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan tәlәblәr•
alәtlәrin seçimi
vaxt normalarının hesablanması

texniki tәklifin hazırlanması
texniki şәrtlәrin hazırlanması•
layihә tapşırığının hazırlanması
texniki layihәnin hazırlanması
eskiz layihәsinin hazırlanması

mәmulat üçün onun ayrıayrı elementlәrinin emalı üsullarının müәyyәn olunması
ilkin xammal, material vә yarımfabrikatların vәziyyәt, әlamәt, forma vә qabaritlәrinin dәyişdirilmәsi yolu ilә
mәhsulların hazırlanması әmәliyyatlarının mәcmusu

•
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olunduğu ilkin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәrinin hazırlanması
texniki layihә

texniki layihә
mәmulat üçün onun ayrıayrı elementlәrinin emalı üsullarının müәyyәn olunması•
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olunduğu ilkin konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәrinin hazırlanması

istehsalın konstruktor hazırlığına
istehsalın tәşşkilati hazırlığına•
istehsal meydançasının hazırlığına
istehsalın madditexniki hazırlığına
istehsalın texnoloji hazırlığına

istehsalın konstruktor hazırlığına
istehsalın madditexniki hazırlığına•
istehsal meydançasının hazırlığına
istehsalın tәşşkilati hazırlığına
istehsalın texnoloji hazırlığına

istehsalın madditexniki hazırlığına
istehsalın konstruktor hazırlığına
istehsal meydançasının hazırlığına
istehsalın texnoloji hazırlığına•
istehsalın tәşşkilati hazırlığına
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180. Mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nәzarәtinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün
tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusu necә adlanır?

179. Hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tәsәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi
sәnәdlәrin hazırlanması üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu necә
adlanır?

178. Mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә
onun xarakteristikasının әks olunduğu ilkin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu necә adlanır?

177. Layihәnin işlәnmәsi mәqsәdәuyğunluğunun texniki vә texnikiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn
konstruktor sәnәdәlәrinin mәcmusu nә adlanır?

176. Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunur?

175. Yeni mәhsulların bazara çıxarılması mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

istehsal meydançasının hazırlığına
istehsalın konstruktor hazırlığına•
istehsalın texnoloji hazırlığına
istehsalın madditexniki hazırlığına
istehsalın tәşşkilati hazırlığına

eskiz layihәsi
texniki layihә
texniki şәrtlәr•
texniki tapşırıq
texniki tәklif

E) texniki şәrtlәr
A) texniki tapşırıq•
B) texniki tәklif
C)) texniki layihә
D)) eskiz layihәsi

texniki şәrtlәr
eskiz layihәsi•
texniki tapşırıq
texniki tәklif
texniki layihә

texniki şәrtlәr
texniki tәklif•
texniki tapşırıq
texniki layihә
eskiz layihәsi

layihәnin işlәnmәsi mәqsәdәuyğunluğunun texniki vә texnikiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konstruktor
sәnәdәlәrinin mәcmusu.
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tәsәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin
hazırlanması üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәr
mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәri•
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olunduğu ilkin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu

layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılması
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi

•
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174. Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn tәdqiqat üsulu:

173. Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn analoji üsul:

172. Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn birbaşa üsul:

171. Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığı planının bölmәsinә aid deyildir?

170. Әmәliyyat texno logi ya sında aşağıdakılardan hansı әks olunur?

169. Texnoloji xәritәlәrdә aşağıdakılardan hansı әks olunur?

yeni mәhsulun bazar tәrfәindәn sürәtlә qәbul edilmәsi vә mәnfәәtin yüksәk artması mәrhәlәsi•
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi mәrhәlәsi

yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir
statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yeni yaradılacaq mәhsulun әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәr hazırlandıqda istifadә edilir
daima tәkrarlanan işlәrdә (әmәliyyatlarda, proseslәrdә) әmәk vә maddienerji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәri müәyyәn etdikdә istifadә edilir
yeni mәhsul növlәrinin bir vә ya bir neçә parametrlәri üzrә korrelyasiya asılılıqlarının işlәnib hazırlanmasını tәlәb
edir

•
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir

yeni mәhsul növlәrinin bir vә ya bir neçә parametrlәri üzrә korrelyasiya asılılıqlarının işlәnib hazırlanmasını tәlәb
edir
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir
daima tәkrarlanan işlәrdә (әmәliyyatlarda, proseslәrdә) әmәk vә maddienerji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәri müәyyәn etdikdә istifadә edilir
statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yeni yaradılacaq mәhsulun әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәr hazırlandıqda istifadә edilir

•
yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir

yeni mәhsul növlәrinin bir vә ya bir neçә parametrlәri üzrә korrelyasiya asılılıqlarının işlәnib hazırlanmasını tәlәb
edir
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir
statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yeni yaradılacaq mәhsulun әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәr hazırlandıqda istifadә edilir
daima tәkrarlanan işlәrdә (әmәliyyatlarda, proseslәrdә) әmәk vә maddienerji ehtiyatları üzrә norma vә
normativlәri müәyyәn etdikdә istifadә edilir

•
yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir

standartlar, texniki şәrtlәr vә fabrikzavod normativlәri bölmәsi
yeni mәhsul növlәrinin tәtbiqi vә köhnәlәrin istehsaldan çıxarılması bölmәsi
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi, hazırlanması vә mәnimsәnilmәsin üzrә elmitәdqiqat vә layihә
konstruktor işlәri bölmәsi
yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılması bölmәsi•
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi bölmәsi

istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәr
әsas әmәliy yat ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
müәssisәdә әsas әmәliy yat ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr•
vaxt normalarının hesab lan ması

istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәr
әsas әmәliy yat ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
müәssisәdә әsas әmәliy yat ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr•
vaxt normalarının hesab lan ması
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168. Marşrut texnologiyasında aşağıdakılardan hansı әks olunmur?

167. Texnoloji proseslәrin layihә lәn di rilmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

166. Aşağıdakılardan hansı konstruktor mәrhәlәsinә aid deyildir?

165. Texniki şәrtlәr:

164. Texniki layihә:

163. Eskiz layihәsi:

vaxt normalarının hesab lan ması
әsas әmәliy yat ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
müәssisәdә әsas әmәliy yat ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәr•
alәtlәrin seçimi

xüsusi texnoloji lәvazimatların müәyyәnlәşdirilmәsi vә layi hә  lәndirilmәsi•
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır lan ma 
sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinşt hazırlanması
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olundu ğu il kin konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst ruk tor
sәnәdәlәrinin hazırlanması
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi

mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks
olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olundu ğu il kin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst ruk tor
sәnәdәlәrinin mәcmusudur
mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur•
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır lan ma 
sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olundu ğu il kin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst ruk tor
sәnәdәlәrinin mәcmusudur
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks
olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur

•
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır lan ma 
sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olundu ğu il kin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst ruk tor
sәnәdәlәrinin mәcmusudur
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır lan ma 
sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

•
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks
olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur

mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır lan ma 
sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst ruk tor
sәnәdәlәrinin mәcmusudur

•
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162. Texniki tәklif:

161. Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunmur?

160. Aşağıdakılardan hansı konst ruk tor ha zırlığının nәticәsinә aid deyildir?

159. Mәhsulun hazırlanmasının sәmәrәli variantını seçәrkәn hansı iqtisadi göstәrici әsas hesab edilir?

158. İstehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn aşağıdakı mәlumatların hansından istifadә edilmir?

157. Marşrut texnologiyası:

mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olundu ğu il kin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

•
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks
olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur

mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır lan ma 
sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun
xarakteristikasının әks olundu ğu il kin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst ruk tor
sәnәdәlәrinin mәcmusudur

•
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks
olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur

mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi gös   tә ri cilәri
mәhsulun tәyinatı
mәhsulun adı
mәhsulun satış bazarları•
mәhsulun tәt biq sahәsi

materialların spe si fi ka si yası
kim yәvi mәh sul ların resepti
çertyojlar
mәhsulların nomenklaturası•
hazır mәhsulların nümunәlәri

istehsal maya dәyәri
әmәk mәhsuldarlığı
sex maya dәyәri
texnoloji maya dәyәri•
әmәk tutumu

elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının, yaxud müәssisәlәrin özlәrinin konstruktor bürolarının, texniki
vә texnoloji şöbәlәrinin işlәyib hazırladıqları tövsiyyәlәr;
plan ilindә istehsalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar olan işlәrin әmәktutumlğu vә hәcmi;
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi, hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi üzrә dövlәt tәşkilatlarının vә ya ayrı
ayrı istehlakçılarının sifarişlәri;
elmitәdqiqat tәşkilatlarının inkişaf perspektivlәri;•
istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perspektivlәri;

müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәri yerlәşmәsini müәy yәn edir;
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanmasının ayrıayrı mәrhәlәlәrinin başlanma vә son
müddәtlәrini müәy yәn edir;
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini, on la rın yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın hazır 
lan ması şәraitinә uyğunlaşdırılmasını müәy yәn edir;
müәssisәdә әsas әmәliy yat ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә hәr bir sexdә bu әmәliy yat ların hansı konkret
qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsini müәy yәn edir.

•
avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş dırıl ma sının layi hә  lәndirilmәsi;
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156. Aşağıdakılardan hansı texnoloji proseslәrin layihә lәn di rilmәsinә aiddir?

155. Aşağıdakılardan hansı texnoloji hazırlıq mәrhәlәsinә aiddir?

154. Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?

153. İstehsalın tәşkilati hazırlığı mәrhәlәsindә:

152. İstehsalın maddi hazırlığı mәrhәlәsindә:

151. İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:

150. İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsindә:

149. İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin.

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

marşrut texnologiyasının hazırlan ma sı;•
texniki tәklifin hazırlanması;
texniki layihәnin hazırlanması;
yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunması;
eskiz layihәsinin hazırlanması.

texniki tәklifin hazırlanması.
texniki layihәnin hazırlanması;
layihә (texniki) tapşırığının hazırlanması;
marşrut texnologiyasının hazırlan ma sı;•
eskiz layihәsinin hazırlanması;

yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir;
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, on la rın yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın hazır 
lan ması şәraitinә uyğunlaşdırılması

•
tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;

әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdı rıl ması hәyata keçirilir.
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir;•
tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;

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

әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdı rıl ması hәyata keçirilir;
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr hazırlanır;
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;•
әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;

elmitәdqiqat mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi;
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148. Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?

147. İstehsalat tәcrübәsi:

146. Tәşkilati işlәmәlәr:

145. Layihә işlәmәlәri:

144. Texnoloji işlәmәlәr:

143. Konstruktor işlәmәlәri:

142. İnnovasiya prosesindә hansı ilkin mәrhәlәdir?

elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi;
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi;
elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi.•
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi;

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

Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir
yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar
Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün olan işlәmәlәrdir
әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanmasıdır

•
Yeni obyektlәrin tikintisi ilә mәşğul olurlar

әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanmasıdır
yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar
Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün olan işlәmәlәrdir
Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir•
Yeni obyektlәrin tikintisi ilә mәşğul olurlar

әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanmasıdır
yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar
Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün olan işlәmәlәrdir
Yeni obyektlәrin tikintisi ilә mәşğul olurlar•
Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir

әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanmasıdır
Yeni obyektlәrin tikintisi ilә mәşğul olurlar
Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün olan işlәmәlәrdir
yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar•
Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir

әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanmasıdır
Yeni obyektlәrin tikintisi ilә mәşğul olurlar
yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar
Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün olan işlәmәlәrdir•
Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir
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141. Fundamental tәdqiqatlar innovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

140. Vençur firmalar:

139. Ali tәhsil ocaqları:

138. Layihәtexnoloji tәşkilatlar:

137. Layihә tәşkilatları vә konstruktor büroları:

konstruktor işlәmәlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
tikinti
fundamental tәdqiqatlar•
marketinq tәdqiqatları

sonuncu mәrhәlәdә
üçüncü mәrhәlәdә
ikinci mәrhәlәdә
ilkin mәrhәlәdә•
dördüncü mәrhәlәdә

Д)) mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr
dә gәlirli firmalar deyil r
В) istehsal prosesinin texnoloji sistemini, әmәk vә istifadә olunan resursların normativlәrini işlәyib hazırlayır
Б) müxtәlif layihәlәri, onların texniki sәnәdlәşdirilmәsini işlәyib hazırlayır, öz bazasında tәcrübәsini keçirir, yeni
mәhsul nümunәlәrinin sınağını, onların sertifikatlaşdırmanın tәrtibini hәyata keçirir
А) Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatları, yeniliklәrin işlәnmәsini, alınan elmi nәticәlәri ilkin sınaqdan keçirәn,
onların eksperimental yoxlanmasını yerinә yetirәn tәşkilatlardır

•
Г) elmitexniki kadrların hazırlanmasını, istehsalatda innovasiya ilә әlaqәdar olan yeni, müasir elmi problemlәrin
geniş spektrli tәdqiqat işini yerinә yetirir

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr dә
gәlirli firmalar deyil r
müxtәlif layihәlәri, onların texniki sәnәdlәşdirilmәsini işlәyib hazırlayır, öz bazasında tәcrübәsini keçirir, yeni
mәhsul nümunәlәrinin sınağını, onların sertifikatlaşdırmanın tәrtibini hәyata keçirir
Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatları, yeniliklәrin işlәnmәsini, alınan elmi nәticәlәri ilkin sınaqdan keçirәn, onların
eksperimental yoxlanmasını yerinә yetirәn tәşkilatlardır
elmitexniki kadrların hazırlanmasını, istehsalatda innovasiya ilә әlaqәdar olan yeni, müasir elmi problemlәrin
geniş spektrli tәdqiqat işini yerinә yetirir

•
istehsal prosesinin texnoloji sistemini, әmәk vә istifadә olunan resursların normativlәrini işlәyib hazırlayır

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr dә
gәlirli firmalar deyil
müxtәlif layihәlәri, onların texniki sәnәdlәşdirilmәsini işlәyib hazırlayır, öz bazasında tәcrübәsini keçirir, yeni
mәhsul nümunәlәrinin sınağını, onların sertifikatlaşdırmanın tәrtibini hәyata keçirir
Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatları, yeniliklәrin işlәnmәsini, alınan elmi nәticәlәri ilkin sınaqdan keçirәn, onların
eksperimental yoxlanmasını yerinә yetirәn tәşkilatlardır
istehsal prosesinin texnoloji sistemini, әmәk vә istifadә olunan resursların normativlәrini işlәyib hazırlayır•
elmitexniki kadrların hazırlanmasını, istehsalatda innovasiya ilә әlaqәdar olan yeni, müasir elmi problemlәrin
geniş spektrli tәdqiqat işini yerinә yetirir

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr dә
gәlirli firmalar deyil
istehsal prosesinin texnoloji sistemini, әmәk vә istifadә olunan resursların normativlәrini işlәyib hazırlayır
Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatları, yeniliklәrin işlәnmәsini, alınan elmi nәticәlәri ilkin sınaqdan keçirәn, onların
eksperimental yoxlanmasını yerinә yetirәn tәşkilatlardır
müxtәlif layihәlәri, onların texniki sәnәdlәşdirilmәsini işlәyib hazırlayır, öz bazasında tәcrübәsini keçirir, yeni
mәhsul nümunәlәrinin sınağını, onların sertifikatlaşdırmanın tәrtibini hәyata keçirir

•
elmitexniki kadrların hazırlanmasını, istehsalatda innovasiya ilә әlaqәdar olan yeni, müasir elmi problemlәrin
geniş spektrli tәdqiqat işini yerinә yetirir
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136. Elmitәdqiqat tәşkilatları:

135. Texniki hazırlığın hansı mәrhәlәsindә yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir?

134. Texniki işlәrә aiddir:

133. Sınaq istehsalına aiddir:

132. Layihә işlәrinә aiddir:

131. Texnoloji işlәrә aiddir:

130. Konstruktor işlәrinә aiddir:

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr dә
gәlirli firmalar deyil
istehsal prosesinin texnoloji sistemini, әmәk vә istifadә olunan resursların normativlәrini işlәyib hazırlayır
müxtәlif layihәlәri, onların texniki sәnәdlәşdirilmәsini işlәyib hazırlayır, öz bazasında tәcrübәsini keçirir, yeni
mәhsul nümunәlәrinin sınağını, onların sertifikatlaşdırmanın tәrtibini hәyata keçirir
Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatları, yeniliklәrin işlәnmәsini, alınan elmi nәticәlәri ilkin sınaqdan keçirәn, onların
eksperimental yoxlanmasını yerinә yetirәn tәşkilatlardır

•
elmitexniki kadrların hazırlanmasını, istehsalatda innovasiya ilә әlaqәdar olan yeni, müasir elmi problemlәrin
geniş spektrli tәdqiqat işini yerinә yetirir

tәşkiliidarәetmә mәrhәlәsindә
konstruktor mәrhәlәsindә•
elmitәdqiqat mәrhәlәsindә
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsindә
material vә tәşkili hazırlığı mәrhәlәsindә

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması

•
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması•
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

•
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
texnoloji proseslәrin yaradılması•
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması
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129. İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

128. İdarәetmә sistemi:

127. Yeniliklәrin tәtbiqindә özәl şirkәtlәrin son mәqsәdi:

126. Nәzәri tәdqiqatlara daxil edilir:

125. Yeniliklәrin hәyat tsiklinә nәlәr aid edilmir?

124. Yeniliklәrin hәyat tsiklinә nәlәr daxil edilir?

123. Elmi istehsal tsikli nәyi daxil etmir?

tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması•
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması

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

idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә tmәdә istifadә olunan texnikanın, idarәetmә qәrarlarının mәcmusudur;
idarә et mә qәrarlarının vә idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;
idarәetmә subyekti ilә idarә olunan obyektin mәcmusudur;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә et mәnin struk      turu, forma vә metod larının mәcmusudur.•
idarәetmәnin strukturu, idarә et mә qәrarlarının, idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;

rәqabәt qabiliyyәtini artırmaqdır
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәkdir
satış bazarlarını genişlәndirmәkdir
öz mәnfәәtini artırmaqdır•
istehlakçıların tәlәbatını daha dolğun ödәmәkdir

“tәmiz”, axtarış, tәtbiqi
konstruktor, texnoloji, layihә
axtarışlar, tәtbiqi tәdqiqat
“tәmiz”, “mәqsәdyönlü” axtarışlar•
texnoloji, layihә, tәşkilati

cari istehsal
işlәmәlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar•
mәnimsәmәlәr

axtarış tәdqiqatlar
yeniliklәrdәn istifadә
nәzәri tәdqiqatlar
tәtbiqi tәdqiqatlar•
köhnәlmә

yeniliklәrin genişlәnmәsi
işlәmәlәr
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122. Elmi istehsal tsikli nә daxil edir?

121. Texniki işlәmәlәr nә daxil edirlәr?

120. Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir?

119. Yeni obyektlәrin tikintisi ilә hansı işlәmәlәr mәşğul olurlar?

118. Hansı işlәmәlәr yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar?

117. Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün hansı işlәmәlәr lazımdır?

116. Yeniliklәrin hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsindә laboratoriya, yarım istehsal (yarımfabrikat) – tәcrübi
sınaq işlәri hәyata keçirilir?

tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar•
mәnimsәmә

axtarış tәdqiqatlar
yeniliklәrdәn istifadә
nәzәri tәdqiqatlar
tәtbiqi tәdqiqatlar•
cari istehsal

iqtisadi mәsәlәlәrin mәnimsәnilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
tәcrübi istehsal•
texniki mәnimsәmәlәr

tәtbiqi
tәşkilati•
konstruktor
texnoloji
layihә

tәşkilati
texnoloji
konstruktor
layihә•
tәtbiqi

tәşkilati
layihә
konstruktor
texnoloji•
tәtbiqi

tәşkilati
layihә
texnoloji
Konstruktor•
tәtbiqi

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
texniki işlәmәlәr
nәzәri tәdqiqatlar
tәtbiqi tәdqiqatlar•
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115. İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsinin nәticәsi sahә informasiyası, texniki vәzifılır, müәssisınin
metodik layihәsi hesab edilir?

114. Konkret olaraq tәcrübi vasitәlәrin hәlli mәqsәdilә Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin
(ETTKİ) hansı mәrhәlәsi seçilir?

113. İnnovasiya prosesinin quruluşunun düzgün ardıcılığını müәyyәn edin:

112. Menecmentin hansı mәktәbindә yeniliklәrin idarә edilmәsinin istiqamәtlәri müәyyәn edilmişdir?

111. Yeniliklәrin idarә edilmәsinin yeni istiqamәtlәri (innovasiya menecmenti) nә vaxt meydana
cıxmışdır?

110. İstehsalın “tәdqiqi prosesinә” nәlәr aid edilmir?

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

tәcrübi işlәmәlәr

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
texniki işlәmәlәr
nәzәri tәdqiqatlar
tәtbiqi tәdqiqatlar•
tәcrübi işlәmәlәr

mәnimsәmә
işlәmәlәr
nәzәri tәdqiqatlar
tәtbiqi tәdqiqatlar•
layihәlәndirmә

işlәmә  tәdqiqat – istehsal – marketinq – satış
marketinq  tәdqiqat –– işlәmә  istehsal – satış
tәdqiqat – istehsal – işlәmә  marketinq – satış
tәdqiqat – işlәmә  istehsal  marketinq – satış•
tәdqiqat – işlәmә  marketinq  istehsal – satış

Alman
Yaponiya
Qәrbi Avropa
Amerikan•
Fransız

XXİ әsrin başlanğıcında
XX әsrin 70ci illәrindә
XX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 80cı illәrinsә•
XX әsrin 90cı illәrindә

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
cari istehsal•
işlәmәlәr

injinirinq şirkәtlәri
layihә tәşkilatları vә konstruktor büroları
elmitәdqiqat tәşkilatları

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

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

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

İnkubasiya dövrü nәdir?

104. Texniki işlәmәlәrә nәlәr aid edilmir?

103. Ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә ETTKİ hansı mәrhәlәsindә iqtisadi mәsәlәlәrin
mәnimsәnilmәsi hәyata keçirilir?

102. Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin (ETTKİ) hansı mәrhәlәsindә konstruktor vә texnoloji
işlәmәlәrinn nәticәlәrinin yoxlanılması mәqsәdilә mәmulatların ilkin nümunәlәri hazırlanır?

ali tәhsil ocaqları•
layihәtexnoloji tәşkilatlar

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

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

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

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

tәşkilati
texnoloji
konstruktor
tәtbiqi•
layihә

tәcrübi istehsal
tәtbiqi tәdqiqatlar
fundamental (nәzәri) tәdqiqatlar
yeniliklәrin genişlәndirilmәsi•
texniki işlәmәlәr
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101. Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin (ETTKİ) hansı mәrhәlәsindә yeni mәmulatın yaradılması
vә mövcud olanların isә tәkmillәşdirilmәsinin üçün elmitexniki sәnәdlәşmә hәyata keçirilir?

100. Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin (ETTKİ) hansı mәrhәlәsindә konkret sahәdә nәzәri
tәdqiqatlardan istifadә edilmәsi hәyata keçirilir?

99. Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin (ETTKİ) son nәticәsinin hansı mәrhәlәsindә ümumelmi
informasiya hesab edilir?

98. Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin (ETTKİ) hansı mәrhәlәsindә tәbiәt vә cәmiyyәtin
obyektiv qanunauyğunluqları aşkar edilir vә sistemlәşdirilir?

97. Yeniliklәrin genişlәndirilmәsi nә demәkdir?

96. Yeniliklәrin hәyat tsiklindәn hansı cari istehsala aiddir?

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
tәcrübi istehsal•
texniki işlәmәlәr

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
texniki işlәmәlәr•
tәcrübi istehsal

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
texniki işlәmәlәr
nәzәri tәdqiqatlar
tәtbiqi tәdqiqatlar•
tәcrübi istehsal

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
texniki işlәmәlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar•
tәcrübi istehsal

yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
texniki işlәmәlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar•
tәcrübi istehsal

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә iqtisadi mәsәlәlәrin mәnimsәnilmәsi•
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması

yeniliklәri ilkin olaraq mәnimsәnilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
yeniliklәrdәn istifadә edilmәsi•
texniki işlәmәlәr vә tәcrübi istehsal
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95. Qarşılıqlı әlaqәdә olan göstәrilәn hansı ETTni әhatә etmir?

94. Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәri (ETTKİ) hansı mәrhәlәsindә tәxminәn 90% mәnfi nәticә ola
bilәr?

93. Yeni mәmulatın tәdqiqindә, işlәmәlәrdә, istehsalında ixtisaslaşmış çoxda böyük olmayan firma:

92. Tәşkilatlar (idarәlәr, müәssisәlәr, firmalar) hansı ki, elmi tәdqiqatlar vә işlәmәlәr onlar üçün
fәaliyyәtin әsas növü hesab edilir:

91. Yeni obyektin,o cümlәdәn qeyri texniki, çertyoj, eskiz vә yaxud digәr nişan vasitәlәri hansı işlәr
özündә әks etdirir?

90. Hansı işlәr texnoloji işlәrin yaradılmasını özündә әks etdirir?

89. Hansı işlәr özündә müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud sistemlәri özündә әks
etdirir?

yeniliklәri ilkin olaraq mәnimsәnilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
yeniliklәrdәn istifadә edilmәsi•
texniki işlәmәlәr vә tәcrübi istehsal

tәtbiqi tәdqiqatlar
tikinti
layihәlәndirmә
işlәmәlәr
nәzәri tәdqiqatlar•

xoldinq
texnopolis
injinirinq kompaniyası
vençur firması•
elmi tәşkilat

sindikat
texnopolis
injinirinq kompaniyası
elmi tәşkilat•
xoldinq

texnoloji işlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
layihә işlәri•
konstruktor işlәri

layihә işlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
texnoloji işlәr•
konstruktor işlәri

texnoloji işlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
konstruktor işlәri•
layihә işlәri
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88. Elmi tәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәrinin başlanğıc mәrhәlәsinә aiddir:

87. Tәdqiqatların növlәri:

86. ETT sferasına nәlәr aid edilmir?

85. İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsindә konkret praktiki mәsәlәlәrin hәlli baş verir?

84. İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsi ilkindir?

83. İstehsalın texniki hazırlığına aiddir:

82. Tәcrübi istehsal nә demәkdir?

81. Texniki işlәmә nә demәkdir?

texnoloji işlәr
konstruktor işlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar•
layihә işlәri

dövlәt vә firmadaxili
axtarışlar vә kәşfiyyatlar
nәzәri vә tәcrübi
nәzәri vә tәtbiqi•
әsas vә dolayı

yeniliklәrin tәtbiqinin genişlәndirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
cari istehsal•
işlәmәlәr

fundamental tәdqiqatlar
axtarış tәdqiqatlar
işlәnilmә prosesi
tәtbiqi tәdqiqatlar•
marketinq tәdqiqatları

ideyaların axtarılması
layihәlәndirmә
planlaşma
fundamental tәdqiqatlar•
marketinq tәdqiqatları

tәşkilati vә madditexniki hazırlıq;
xammalın istehsala verilmәsinin hazırlığı vә texnoloji hazırlıq;
konstruktor hazırlığı vә tәşkilati hazırlıq;
konsruktor vә texnoloji hazırlıq•
madditexniki vә texnoloji hazırlıq;

ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması•
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması

•
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80. Tәtbiqi tәdqiqatlar nә demәkdir?

79. Fundamental tәdqiqatlar nә demәkdir?

78. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklәri xarakterizә etmir?

77. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklәri xarakterizә etmir?

76. İdarәetmә sistemi nәdir?

75. Sәnayedә idarәetmә nәdir?

tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması

•
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi

ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә (harada effektlidirsә) iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәrinin hazırlanması
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi

•
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә ilkin nümunәlәrinin hazırlanması

ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә (harada effektlidirsә) iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәrinin hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların tәcrübәdә hәyata keçirilmәsinin yollarının öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi•
әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanması

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
yeni mәhsulun buraxılması
layihәnin sınaqdan keçirilmәsi
hazır mәhsulun satışı•
mәhsulun kütlәvi buraxılışı

ideyanın layihәlәşdirilmәsi
marketinq tәdqiqatları
elmi tәdqiqatlar
hazır mәhsulun satışı•
yeni ideya

idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәcmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәq sәd lәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә et mәnin struk      turu, forma vә metod larının mәcmusudur;•
müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir;

sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәtidir.
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş bütün fәaliyyәt növlәrinin mәcmusudur
bazardakı tәlәbi öyrәnib, onu ödәnilmәsi üzrә fәaliyyәtidir
әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş mәqsәdә nail olmaq üçün әmәk kollektivinә, onların fәaliyyәtinin
tәşkili vә uzlaşdırılması işinә mәqsәdyönlü tәsiretmә tәdbirlәridir

•
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir;
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238 Mәqsәdli ElmiTexniki proqramında aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur?

237 Mәqsәdli ElmiTexniki proqramın formalaşması aşağıdakı mәrhәlәnin hansını әhatә etmir?

236. Normativ metodlar müәssisәdә hansı işlәri planlaşdırmağa imkan verir?

235. Operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәsdirlmәsi planlaşdırmanın hansı növünә
aiddir?

234. Strateji planlaşdırma vә biznes plan planlaşdırmanın hansı növünә aiddir?

233. Istehsalın ahәngdarlığının tәmin olunmasında hansı planlaşdırma növü mühüm әhәmiyyәt kәsb
edir?

232. Operativ planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

231. Texikiiqtisadi planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

Elmiistehsal mәrhәlәlәrinin vahid idarәçiliyinin tәşkili
Elmitәdqiqat işlәrinin zәruri, maddimaterial, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunması
Elmitexniki tәlabatların yerinә yetirilmәsi müddәtinin optimallaşdırılması
Alıcıların qiymәtlәndirilmәsi•
Tәdqiqatların nәticәlәrinin praktiki olaraq istehsalda tәtbiqi imkanları

Son nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi
İcraçının seçilmәsi
Elmitexniki proqramın әsas mәqsәd vә xarakterinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması
İcraçıların ixtisas sәviyyәsinin artırılması•
Resurs tәminatının planlaşdırılması

müәssislәrdә planlaşdırlma islәri daima tәkmillәsdirlir
idarәetmә obyektinin birbasa planlaşdırılması
istehsalın tәskilinin tәkmillәsdirmәyә yönәldilәn tәskilatitexniki tәdbirlәri islәnib hazırlanır
norma vә normativlәrin kömәyi ilә istehsal vә qeyriistehsal bölmәlәrinin fәaliyyәtini•
iqtisadiriyazi üsüldan isitifadә edilir

tәdqiqat planlaşdırılması
strateji planlaşdırma
texikiiqtisadi planlaşdırma
operativ planlaşdırma•
tәskilatitexniki tәdbirlәr planı

tәdqiqat planlaşdırılması
operativ –istehsal planlaşdırma
strateji planlaşdırma
texikiiqtisadi planlaşdırma•
tәskilatitexniki tәdbirlәr planı

tәdqiqat planlaşdırılması
strateji planlaşdırma
texikiiqtisadi
operativ –istehsal planlaşdırma•
tәskilatitexniki tәdbirlәr planı

strateji planlaşdırma vә biznes plan
birbasa, anoloji vә tәdqiqat planalsdırlması
tәskilatitexniki tәdbirlәr plan vә birbasa planlaşdrıma
operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәsdirlmәsi•
mәrkәzlәsdirlmis vә qeyrimәrkәzlәsdirlmis forma
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230 Planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

229. İstehsalın texniki hazırlığını planlaş dı rar kәn aşağıdakı mәlumatlardan hansından istifadә edilmir?

228. Texniki – inkişaf planına hansı aid deyil?

227. Aşağıdakılardan hansı Texniki – inkişaf planına aiddir?

226. Texniki – inkişaf planına hansı aid deyil?

225. Müәssisәdә texniki tәrәqqinin planlaşdırılmasının mәqsәdlәrinә nә aid edilmәmәlidir?

224. Perspektiv dövr üçün iqti sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına,
üstünlük verilәcәk sahәlәrin inkişaf is tiqamәtlәrinә, strateci mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar şıya qoyulan vә 
zi fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә   hәtdәn әsaslandırılmış tә sәv vür, mü lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusu:

mәrkәzlәsdirlmis vә qeyrimәrkәzlәsdirlmis forma
birbasa, anoloji vә tәdqiqat planalsdırlması
tәskilatitexniki tәdbirlәr plan vә birbasa planlaşdrıma
strateji planlaşdırma vә biznes plan•
operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәsdirlmәsi

birbasa, anoloji vә tәdqiqat planlaşdırılması
operativ –istehsal planlaşdırma vә istehsalın dispetçerlәsdirlmәsi
strateji planlaşdırma vә biznes plan
texikiiqtisadi vә operativ planlaşdırma•
tәskilatitexniki tәdbirlәr plan vә birbasa planlaşdrıma

istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perspektivlәri.
plan ilindә istehsalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar olan işlәrin әmәktutumu vә hәcmi;
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәndirilmәsi, hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi üzrә ayrıayrı istehlakçıların sifa 
rişlәri;
әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin say nisbәtindәn;•
yeni mәhsul növlәrinin hazırlanması üçün lazım olan әmәk, materialenerji vә maliyyә ehtiyatları üzrә mövcud
norma vә nor mativlәr;

Elmi – tәdqiqat vә layihә işlәri
Әmәk mәhsuldarlığının artım tempi•
Yeni mәhsulun hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi
Standartlaşdırma, normalaşdırma vә eynilәşdirmә
Tәşkilati – texniki tәdbirlәr

Fondtutumu
Әmәk mәhsuldarlığının hesablanması
Fondverimi
Elmi – tәdqiqat vә layihә işlәri•
Әmәk mәhsuldarlığının artım tempi

Yeni mәhsulun hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi
Elmi – tәdqiqat vә layihә işlәri
Tәşkilati – texniki tәdbirlәr
Әmәk mәhsuldarlığının hesablanması•
Standartlaşdırma, normalaşdırma vә eynilәşdirmә

Qabaqcıl iş üsullarının tәtbiqi
Istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Mütәrәqqi texnologiyaların istifadәsi
bunların hamısı•
Yeni mәhsul istehsalının mәnimsәnilmәsi
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223. Dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy  yәn dövr әr    zin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәr rü fat
tәdbirlәri üzrә mәqsәd vә vәzi fә lәrin mәcmusu:

222. Mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod la rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir
dövr üçün yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәd:

221. Elmi tәşkilatın tematik planına hansı işlәr daxil edilmir ?

220. Elmi tәşkilatın elmitexniki, sosialiqtisadi inkişaf planına nә daxildir?

219. Elmi tәşkilatın elmitexniki, sosialiqtisadi inkişaf planına nә daxildir?

218. Elmi tәşkilatın elmitexniki, sosialiqtisadi inkişaf planına nә daxildir?

217. Elmi tәşkilatın elmitexniki, sosialiqtisadi inkişaf planına nә daxildir?

layihә
proqram
plan
proqnoz•
texnikiiqtisadi әsaslandırma

layihә
proqnoz
plan
proqram•
texnikiiqtisadi әsaslandırma

layihә
proqram
proqnoz
plan•
texnikiiqtisadi әsaslandırma

dövlәt komitәlәri vә müәssisәlәrin sifarişlәrinin yerinә yetirilәn işlәr
öz hesabına yerinә yetiirilәn axtarış işlәri
kommersiya tәşkilatlarının sifarişi ilә yerinә yetirilәn işlәr
fiziki şәxslәrin fәrdi sifarişi ilә yerinә yetirilәn işlәr•
Nazirlәr Kabinetinin dövlәt sifarişi ilә yerinә yetirilәn işlәr

texnoloji inkişaf planı
tәşkilati plan
әsaslı tikinti planı
iqtisadi vә sosial inkişaf planı•
zәrәrsizlik nöqtәsinin hesablanması

texnoloji inkişaf planı
titul vәrәqi
әsaslı tikinti planı
iqtisadi vә sosial inkişaf planı•
izahat qeydlәri

kollektivin sosialpsixoloji inkişaf planı
tәcrübәkonstruktor planı
elmitәdqiat planı
tematik plan•
texniki inkişaf planı

maliyyә planı
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216. İzahat qeydlәrindә nә әks olunur?

215. İzahat qeydlәrindә nә әks olunur?

214. İzahat qeydlәrindә nә әks olunmur?

213. İzahat qeydlәrindә nә әks olunmur?

212. Elmi tәşkilatın sosialiqtisadi inkişaf planına nә daxil deyildir?

211. Elmi tәşkilatın sosialiqtisadi inkişaf planına nә daxil deyildir?

210. Elmi tәşkilatın sosialiqtisadi inkişaf planı özündә nәyi birlәşdirir?

izahat qeydlәri
texnikiiqtisadi inkişaf planı
tematik plan•
xülasә

ETTKİ planının yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vasitәlәri
elmitәdqiqat işlәrinin mәrhәlәlәri vә yerinә yetirilmә müddәtlәri
mәqsәdә çatma vasitәlәri
ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin planlaşdırılması•
ETTKİ planının iştirakçıları

ETTKİnin strateji mәqsәdlәri
ETTKİnin iştirakçıları
elmi tәşkilatın heyyәti
elmi işlәrin yerinә yetirilmә müddәti
texniki qәrarların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi•

ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin planlaşdırılması
ETTKİnin әsas istiqamәtlәri
ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin istehsala tәsiri
ETTKİnin strateji mәqsәdlәri•
texniki qәrarların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi

texniki qәrarların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin istehsala tәsiri
ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin planlaşdırılması
elmi tәşkilatın heyyәti•
ETTKİnin әsas istiqamәtlәri

әsaslı tikinti vә tәmir planı
madditexniki tәchizat planı
әmәk planı
elmitәdqiqat planı•
elmitexniki mәhsulun hәcminin hesablanması

әsaslı tikinti vә tәmir planı
әmәk palnı
elmitexniki mәhsulun hәcminin hesablanması
texnikiiqtisadi әsaslandırma•
madditexniki tәchizat planı

maliyyә planını
İzahat qeydlәrini
titul vәrәqini
әsaslı tikinti vә tәmir planını•
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209. Elmi tәşkilatın sosialiqtisadi inkişaf planı özündә nәyi birlәşdirir?

208. ETTKİ üzrә innovasiya tәdbirlәrinin beşillik vә illik planlaşma qaydası:

207. Müәssisә vә birliklәrlә müqavilәyә әsasәn hәyata keçirilәn planlaşma:

206. Elmi tәşkilatın beşillik planın әsasında nә durur?

205. Ölkәnin ETT programı, 1520 il müddәtini әhatә edәn:

Proqnoz nәdir?

Proqram nәdir?

elmi tәdqiqat planını

tәşkil planı
texnikiiqtisadi әsaslandırma
maliyyә planı
elmitexniki mәhsulun hәcminin hesablanması•
marketinq planı

illik planlaşma
ETT kompleks programı
beş illlik planlaşma
tematik planlaşma•
prognoz planlaşma

20 illik planlaşma
prognoz planlaşma
beş illlik planlaşma
illik planlaşma•
ETT kompleks programı

perspektiv program
prognoz program
beş illlik program
ETT kompleks programı•
20 illik prognoz

perspektiv program
prognoz program
beş illlik program
ETT kompleks programı•
20 illik prognoz

bütün cavablar sәhvdir
yalnız sәnaye müәssisәlәrinә aid olan idarәetmә funksiyası olmaqla, sexlәrin istehsal etmәli olduğu mәhsulların
adları vә natural göstәricilәrinin mәcmusudur;
idarә olunan obyektin qarşısında duran vә    zifәlәrin müәyyәn edilmiş müddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli is ti fadә
etmәklә yerinә yetirilmәsinә yönәl dilmiş idarәetmә qәrar la rı nın әsas landırılması, qәbul edil mәsi vә icrasının tәş ki 
li mәqsә di lә qar şılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә ye tirilәn müx tәlif xarakterli әmәk vә maşın әmәliy 
yat la rı nın mәcmusudur;
perspektiv dövr üçün iqti sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, üstünlük verilәcәk
sahәlәrin inkişaf is tiqamәtlәrinә, strateci mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar şıya qoyulan vә zi fәlәrin yerinә
yetirilmәsinә dair elmi cә   hәtdәn әsaslandırılmış tә sәv vür, mü lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusudur;

•
istehsal müәssisәsinin öz gücünü vә bazarda baş verәn tәlәb vә tәklifi tam şәkildә hesablayaraq, öz qarşısına elmi
әsası olan mәqsәd qoyub vә buna mәqsәdә nail olma mәrhәlәlәrini müәyyәnlәşdirmәklә onların nә vaxt vә necә
yerinә yetirilmәsinin sәnәdlәşdirilmәsidir;
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Plan nәdir?

201. Elmi tәşkilatın tematik planına hansı işlәr daxil edilmir?

200. İzahat qeydlәrindә nә öz әksini tapmamışdır?

199. İzahat qeydlәrindә nә öz әksini tapmamışdır?

198. Elmi tәşkilatın elmitexniki, sosialiqtisadi inkişaf planı hansı hissәlәrdәn (bölmәlәrdәn) ibarәtdir?

197. Elmi vә innovasiya tәşkilatlarının sosialiqtisadi inkişaf planı özündә nәyi әks etdirmir?

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ va    riantların müәyyәn olunması,
qәbul edilmiş qәrarların qiymәt lәn di rilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrini әhatә edәn
fәaliyyәt növüdür.
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy  yәn dövr әr    zin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәr rü fat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzi fә lәrin mәcmusudur;

•
proqramda öz әksini tapan tәd bir lә rin rә van, bir qaydada realizә olunması mәqsә dilә hәya ta keçirilmәsi nәzәrdә tu  
tu lan konkret vә komp leks tәdbirlәr sistemidir;
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan bi lik  lәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahә lә rinin şü ur lu nizamlanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәt nö vüdür;
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar şıya qoyulan vә zi fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә   hәtdәn
әsaslandırılmış tә sәv vür, mü lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusudur;

mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod la rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir;

•
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy  yәn dövr әr    zin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәr rü fat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzi fә lәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur;
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üs tünlük lә ri nin vә sә mә rә li liyin artırılması әsasında stabil iqtisadi
göstәricilәrә vә bu gös tә ri cilәrin artımına nail olmağa imkan ve rәn istiqamәtlәrin, fәaliy yәt qay daları vә
normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmu su dur;
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
perspektiv dövr üçün iqti sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji mәqsәdlәrә
nail olmaq üçün qar şıya qoyulan vә zi fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә   hәtdәn әsaslandırılmış tә sәv vür, mü 
lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusudur.

öz hesabına yerinә yetiirilәn axtarış işlәri
dövlәt komitәlәri vә müәssisәlәrin sifarişlәrinin yerinә yetirilәn işlәr
Nazirlәr Kabinetinin dövlәt sifarişi ilә yerinә yetirilәn işlәr
başqa müәssisәlәrlә qarşılıqlı әlaqә üçün yerinә yetirilәn işlәr•
kommersiya tәşkilatlarının sifarişi ilә yerinә yetirilәn işlәr

ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin istehsala tәsiri
texniki qәrarların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ETTKİnin әsas istiqamәtlәri
ETTKİ icraçıları•
ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin planlaşdırılması

ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin istehsala tәsiri
texniki qәrarların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ETTKİnin әsas istiqamәtlәri
ETTKİ hәyata keçirilmәsinin müddәti•
ETTKİ texniki, iqtisadi vә başqa nәticәlәrin planlaşdırılması

tematik plan, sosialiqtisadi inkişaf planın izahat qeydlәri
elmitexniki, sosialiqtisadi inkişaf planı
elmitexniki, sosial, iqtisadi inkişaf planı
texniki plan, sosialiqtisadi inkişaf planı•
sosialiqtisadi inkişaf planın izahat qeydlәri

tәmir vә әsaslı tikinti planı
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196. Elmi vә innovasiya tәşkilatlarının sosialiqtisadi inkişaf planı özündә nәyi әks etdirmir?

195. Elmi vә innovasiya tәşkilatlarının sosialiqtisadi inkişaf planı özündә nәyi әks etdirir?

194. Elmi vә innovasiya tәşkilatlarının sosial iqtisadi inkişaf planı özündә nәyi әks etdirir?

193. Tematik planlaşmada әsas planuçot vahidi hesab edilir:

192. Elm vә innovasiya tәşkilatlarının planlaşdırılmasının başlıca vәzifәsinә aid edilmir:

191. Elmi vә innovasiya tәşkilatlarının planlaşdırmasının başlıca vәzifәlәrinә aid edilmir:

190. Planlaşma:

әmәk planı
elmitexniki mәhsulun hәcminin hesablanması
tәşkilat planı•
madditexniki tәchizat planı

tәmir vә әsaslı tikinti planı
әmәk planı
elmitexniki mәhsulun hәcminin hesablanması
marketinq planı•
madditexniki tәchizat planı

istehsal planı
zәrәrsiz nöqtәnin hesablanması
marketinq planı
elmitexniki mәhsulun hәcminin hesablanması•
tәşkilati planı

istehsal planı
satış planı
marketinq planı
tәmir vә әsaslı tikinti planı•
tәşkilati planı

tәdqiqat
yerinә yetirilәn işlәrin hәcmi
vaxt müddәti
mövzu•
icraçı

innovasiya mәmulatının varketinq bazarının hәyata keçirilmәsi
yüksәk effektli istehsalın, texnoloji proseslәrin, texniki vasitәlәrin işlәnmәsi
mühüm sahә, elmitexniki, sosailiqtisadi problemlәrin hәlli
regionların sosialiqtisadi inkişafı•
texnologiyanın, müәssisәlәrin, birliklәrin, sәhmdar cәmiyyәtlәrin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

innovasiya mәmulatının varketinq bazarının hәyata keçirilmәsi
yüksәk effektli texnoloji proseslәrin, texniki vasitәlәrin işlәnmәsi
mühüm sahә, elmitexniki, sosailiqtisadi problemlәrin hәlli
mәşğulluq problemlәrin hәlli•
texnologiyanın, müәssisәlәrin, birliklәrin, sәhmdar cәmiyyәtlәrin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

hәvәslәndirmәnin funksiyası
nәzarәtin funksiyası
tәşkilin funksiyası
idarәetmәnin funksiyası•
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322. Sәnaye müәssisәsindә il әrzindә 2500 әdәd mәhsul istehsal olunur, istehsal olunan mәhsul
vahidinin maya dәyәri 220 manat vә hәr bir mәhsul vahidinin istehsalında 44 manatlıq süni vә sintetik
materiallar istehlak edilәrsә onda istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi nә qәdәrdir?

321. ETTni müәyyәn edәn sahәlәrә aid deyil:

320. ETTni müәyyәn edәn sahә:

319. Texniki tәrәqqini müәyyәn edәn sahәlәr

318. Texniki tәrәqqini müәyyәn edәn sahәlәr

317. ETT proqressiv istiqamәtlәrinә nә aiddir

316. ETT proqressiv istiqamәtlәrinә nә aiddir

tәnzimlәmәnin funksiyası

0.25
0.15
0.12
0.2•
0.32

heç biri
kimya
maşınqayırma
metallurgiya•
elektroenergetika

yüngül sәnaye
neft sәnayesi
metallurgiya
heç biri•
yeyinti sәnayesi

atom energetikasının inkişafı, biotexnologiya, gen mühәndisliyi
mexaniklәşdirilmә vә avtomatlaşdırılma, kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә
energetika, biotexnologiyanın inkişafı, robotlaşdırma
maşınqayırma, kimya, elektroenergetika•
cihazqayırma, informasiya texnologiyaları, biokimya

yanacaqenerji sektoru, neftkimya kompleks
kimya, yeyinti, yüngül sәnaye
maşınqayırma, neftkimya, metallurgiya
maşınqayırma, kimya, elektroenergetika•
kimya, enerji sferası, neft maşınqyırması

istehsalın kimyalaşdırılması vә mexaniklәşdirilmәsi
istehsalın kimyalaşdırılması
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
kosmik fәzanın mәnimsәnilmәsi•
istehsalın elektriklәşdirilmәsi

istehsalın elektriklәşdirilmәsi vә mexaniklәşdirilmәsi
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalın elektriklәşdirilmәsi
biomühәndisliyin inkişafı•
istehsalın kimyalaşdırılması
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315. ETT proqressiv istiqamәtlәrinә nә aiddir

314. ETT әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir

313. ETT әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir

312. ETT әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir

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

310. Verilәnlәrdәn istifadә etmәklә әmәyin enerji silahlahlığını hesablayin: işçilәrin sayı – 400 nәfәr,
elektrik mühәrriklәrinin gücü – 600 kVt/s, quraşdırılmış enerji avadanlıqlarının sayı – 800 әdәd, ümumi
avadanlıqların sayı – 1600 әdәd

309. Verilәnlәrdәn istifadә etmәklә әmәyin elektriklә silahlahlığını hesablayin: işçilәrin sayı – 400 nәfәr,
elektrik mühәrriklәrinin gücü – 600 kVt/s, quraşdırılmış enerji avadanlıqlarının sayı – 800 әdәd, ümumi
avadanlıqların sayı – 1600 әdәd

atom energetikasının inkişafı•
istehsalın elektriklәşdirilmәsi
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalın kimyalaşdırılması
istehsalın avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması

alternativ enetji mәnbәlәrinin inkişafı
biomühәndisliyin inkişafı
atom energetikasının inkişafı
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması•
tullantısız texnologiyaya keçid

kosmik fәzanın mәnimsәnilmәsi
gen mühәndisliyinin inkişafı
lazer effektindәn istifadә
istehsalın kimyalaşdırılması•
biotexnologiyanın inkişafı

isstehsal proseslәrinin robotlaşdırılması
kosmik fәzanın mәnimsәnilmәsi
biotexnologiyanın inkişafı
istehsalın elektriklәşdirilmәsi•
resusrsa qәnaәt texnologiyasına keçid

3.5
0.7
1.5
0.4•
2.0

3.5
0.7
1.5
2.0•
4.0

3.5
2.0
0.7

•
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308. Verilәnlәrdәn istifadә etmәklә istehsalın elektriklәşmә әmsalını hesablayin: işçilәrin sayı – 200
nәfәr, elektrik mühәrriklәrinin gücü – 800 kVt/s, quraşdırılmış enerji avadanlıqlarının sayı – 1000 әdәd,
ümumi avadanlıqların sayı – 2200 әdәd

307. Verilәnlәrdәn istifadә etmәklә әmәyin enerji silahlahlığını hesablayin: işçilәrin sayı – 200 nәfәr,
elektrik mühәrriklәrinin gücü – 800 kVt/s, quraşdırılmış enerji avadanlıqlarının sayı – 1000 әdәd, ümumi
avadanlıqların sayı – 2200 әdәd

306. Verilәnlәrdәn istifadә etmәklә әmәyin elektriklә silahlahlığını hesablayin: işçilәrin sayı – 200 nәfәr,
elektrik mühәrriklәrinin gücü – 800 kVt/s, quraşdırılmış enerji avadanlıqlarının sayı – 1000 әdәd, ümumi
avadanlıqların sayı – 2200 әdәd

305. Mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 60 min man., mәhsulun ümumi hәcmi
90 min man, maşınlı istehsalda mәşğul işçilәrin sayı 20 nәfәr, ümumi işşilәrin sayı 70 nәfәr olarsa, әmәyin
mexaniklәşdirilmә sәviyyәsini hesablayın

304 Mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 60 min man., mәhsulun ümumi hәcmi 90
min man, istehsalın mexaniklәşdirmә üsulunda mәşğul 35 norma/saat, ümumi әmәk xәrci 70 norma/saat
olarsa, mexaniklәşdirilәn işlәrin sәviyyәsini hesablayın

303. Mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 60 min man., mәhsulun ümumi hәcmi
90 min man, maşınlı istehsalda mәşğul işçilәrin sayı 20 nәfәr, ümumi işşilәrin sayı 70 nәfәr olarsa, istehsalın
mexaniklәşdirmә sәviyyәsini hesablayın

1.5•
4.0

0.7
5.0
4.0
0.4•
0.25

7.0
0.25
4.0
5.0•
0.7

7.0
0.25
5.0
4.0•
0.7

0.5
1.5
0.67
0.3•
3.5

3.5
1.5
0.67
0.5•
0.3

0.5
0.3
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302. Mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 50 min man., mәhsulun ümumi hәcmi
80 min man, maşınlı istehsalda mәşğul işçilәrin sayı 15 nәfәr, ümumi işşilәrin sayı 60 nәfәr olarsa, әmәyin
mexaniklәşdirilmә sәviyyәsini hesablayın

301. Mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 50 min man, mәhsulun ümumi hәcmi 80
min man, istehsalın mexaniklәşdirmә üsulunda mәşğul 40 norma/saat, ümumi әmәk xәrci 80 norma/saat
olarsa, mexaniklәşdirilәn işlәrin sәviyyәsini hesablayın

300. Mexaniklәşdirmә üsulu ilә yerinә yetirilmiş mәhsul hәcmi 50 min man, mәhsulun ümumi hәcmi 80
min man, maşınlı istehsalda mәşğul işçilәrin sayı 15 nәfәr, ümumi işşilәrin sayı 60 nәfәr olarsa, istehsalın
mexaniklәşdirmә sәviyyәsini hesablayın

299. İl әrzindә istehlak olunan bütün enerjisinin hәcmi 8500 min kvt, il әrzindә istehlak edilmiş elektrik
enerjisinin hәcmi 6800 min kvt olarsa onda müәssisәdә istehsalın elektriklәşdirilmәsi әmsalını hesablayın.

298. Ümumi istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi 4500 min kvt, texnoloji ehtiyaclara istehlak
olunmuş elektrik enerjisinin hәcmi 3600 min kvt olarsa onda müәssisәdә elektrik enerjisinin istehlak
quruluşunu hesablayın.

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

1.5
0.67•
3.5

0.5
1.6
0.6
0.25•
4.0

4.0
1.6
0.6
0.5•
0.25

0.5
0.25
1.6
0.6•
4.0

0,6.
1700;
1,25;
0,8;•
1,5;

82,5%.
65,2%;
125 %;
80,5%;•
80 %;

82,5%.
65,2%;
160 %;

•
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267

268

269

270
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296. Kimyalaşdırma öz başlanğıcını nә vaxtdan götürmüşdür?

295. Kompleks avtomatlaşdırma:

294. Qismәn avtomatlaşdırma:

293. Kompleks mexaniklәşdirmә:

292. Qismәn mexaniklәşdirmә:

291. Hansı sahә elektrik tutumlu sahә hesb edilir?

290 Әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır?

62,5%;•
162%;

XX әsrin qırxıncı illәrindәn.
XVIII әsrin iyirminci illәrindәn;
XIX әsrin iyirminci illәrindәn;
XX әsrin iyirminci illәrindәn;•
XX әsrin otuzuncu illәrindәn;

İstehsalın ayrıayrı sahәlәrindә istehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyası әvәzinә avtomat
cihazlar vә vasitәlәrlә әvәz edilmәsi
Әsas vә kömәkçi istehsalın ayrıayrı sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi
İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyasının avtomat cihazlarla vә digәr vasitәlәrlә tam
şәkildә әvәz edilmәsi

•
İnsan müdaxilәsi olmamaqla
Әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi

İnsan müdaxilәsi olmamaqla
Әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi
Әsas vә kömәkçi istehsalın ayrıayrı sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi
İstehsalın ayrıayrı sahәlәrindә istehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyası әvәzinә avtomat
cihazlar vә vasitәlәrlә әvәz edilmәsi

•
İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyasının avtomat cihazlarla vә digәr vasitәlәrlә tam
şәkildә әvәz edilmәsi

İnsan müdaxilәsi olmamaqla
İstehsalın ayrıayrı sahәlәrindә istehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyası әvәzinә avtomat
cihazlar vә vasitәlәrlә әvәz edilmәsi
Әsas vә kömәkçi istehsalın ayrıayrı sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi
Әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi•
İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyasının avtomat cihazlarla vә digәr vasitәlәrlә tam
şәkildә әvәz edilmәsi

İnsan müdaxilәsi olmamaqla
İstehsalın ayrıayrı sahәlәrindә istehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyası әvәzinә avtomat
cihazlar vә vasitәlәrlә әvәz edilmәsi
Әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi
Әsas vә kömәkçi istehsalın ayrıayrı sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi•
İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyasının avtomat cihazlarla vә digәr vasitәlәrlә tam
şәkildә әvәz edilmәsi

cihazqayırma
kimya sәnayesi
maşınqayırma
elektroenergetika•
metallurgiya
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289 Әmәyin elektrik silahlılığı әmsalı necә hesablanır?

288. Elektrik enerjisinin istehlak quruluşu necә hesablanır?

287 İstehsalın elektriklәşdirilmәsi әmsalı necә hesablanır?

286. Başqa növ enerji ilә müqayisәdә elektrik enerjisinin xüsusiyyәtlәrinә nә aid edilir?

285. Başqa enerji növlәri ilә müqayisәdә elektrik enerjisinin xüsusiyyәtlәrinә nә aid edilmir?

284. Başqa növ enerji ilә müqayisәdә elektrik enerjisinin xüsusiyyәtlәrinә nә aid deyildir?

fәhlәlәrin ümumi sayının әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayına nisbәti;
fәhlәlәrin ümumi sayından әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının çıxmaqla;
әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının fәhlәlәrin ümumi sayına nisbәti kimi;•
fәhlәlәrin ümumi sayı ilә әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının cәmi kimi;
әmәyi mexaniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayının fәhlәlәrin ümumi sayına vurmaqla;

fәhlәlәrin sayının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә vurmaqla;
elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti;
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti;
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin fәhlәlәrin sayına nisbәti.•
fәhlәlәrin sayının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә nisbәti;

elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminә
nisbәti
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi ilә elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin
hasili;
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi ilә elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminin
cәmi;
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminә
nisbәti;

•
elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcmindәn texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik

texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminә
nisbәti kimi.
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlak edilmiş elektrik enerjisinin
hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehlak edilmiş áütün enerjinin (elektrik, istilik vә s.) hәcminin il әrzindә istehlak edilmiş elektrik
enerjisinin hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehlak edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin il әrzindә istehlak edilmiş áütün enerjinin hәcminә nisbәti
kimi;

•
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlak edilmiş bütün enerjinin hәcminә
nisbәti kimi;

elektrik enerjisi istehsalının tәmәrküzlәşmәsinin aşağı olmasına imkan verir
әmәk alәtlәrinin inkişafının yeni yollarının müәyyәn edilib inkişaf etdirilmәsi•
başqa növ (mexanik, istilik, işıqlandırma) enerjilәrә çox çәtinliklә keçirilmәsi
istehsal proseslәrinin intensivliyini, sürәtliliyini, dәqiqliyinin tәmin edilmәsi
elektrik enerjisinin istehlakının tәdricәn yığılması imkanı

istehsalın yüksәk dәrәcәdә tәmәrküzlәşdirilmәsinә imkan yaradır
istehsal proseslәrini daha intensiv, sürәtli, dәqiq aparılmasının tәmin edilmәsi
başqa növ enerjiyә tez vә asanlıqla keçirilmәsi
enerji mәhsulu әmәyin nәticәlәri üçün son mәhsul hesab edilir, yaxud müәllif hüququ ilә müdafiә olunan entellekt
mәhsul

•
әmәk alәtlәrinin fasilәsiz olaraq inkişaf etdirilmәsinin hәyata keçirilmәsinә imkan verilmәsi

istehsalın yüksәk dәrәcәdә tәmәrküzlәşdirilmәsinә imkan yaradır
asan idarә edilmәsi, intensiviliyi, sürәti, dәqiqliyin olması
başqa növ enerjiyә çox asanlıqla keçirilmәsi

•
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283. Hansı istehsallar mürәkkәb kimyәvi texnologiyaların tәtbiqi ilә xarakterizә olunur?

282. Kimyәvi mәhsulların texnikiiqtisadi xüsusiyyәtlәrinә nәlәr aid edilmir?

281. Kimyәvi mәhsullar hazırlanması texnologiyasının texnikiiqtisadi xüsusiyyәtlәrinә nәlәr aid
edilmir?

280. Kimyәvi mәhsullar hazırlanması texnologiyasının texnikiiqtisadi xüsusiyyәtlәrinә nәlәr aid
edilmir?

279. Kimyәvi mәhsulların istehsalının texnikiiqtisaadi xüsusiyyәtlәrә nә aid edilir?

278. Hansı sahә 40%ә qәdәr plastmas satır, 35%ә qәdәr kak vә boya, 25%ә qәdәr kimyәvi lit?

277.Hansı sahәnin quruluşundan başqa sahәlәrin quruluşu asılıdır?

onun yavaşyavaş istehlak olunması•
әmәk alәtlәrinin fasilәsiz olaraq inkişaf etdirilmәsinin hәyata keçirilmәsinә imkan verilmәsi

elektroenergetika
metallurgiya
maşınqayırma
kimya•
neftçıxarma

nisbәtәn canlı әmәk xәrclәrinin aşağı olması
böyük hәcmdә müxtәlif tipdә vә növdә texnoloji avadanlıq, qismәn ixtisaslaşma vә istehsalın texnoloji sxemi ilә 
uyğunlaşan maşınlar
tәtbiq edilәn tәbii qazın, kükürdün, metallurgiya sәnayesinin tullantılarının, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
xammal bazasının xarakterik spesifikasiyası
kombinәlәşmә imkanları yuxarı deyildir•
yüksәk enerji, material, fondtutumu ilә kimyәvi mәhsulların maya dәyәri

xammaldan kompleks istifadәnin kombinәlәşmәnin genişlәndirilmәsi
böyük hәcmdә müxtәlif tipdә vә növdә texnoloji avadanlıq, qismәn ixtisaslaşma vә istehsalın texnoloji sxemi ilә 
uyğunlaşan maşınlar
tәtbiq edilәn tәbii qazın, kükürdün, metallurgiya sәnayesinin tullantılarının, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
xammal bazasının xarakterik spesifikasiyası
nisbi olaraq canlı әmәk xәrclәrin artımı•
mәhsullun maya dәyәrindә enerji, material, fondtutumu yüksәk olması

xammaldan kompleks istifadәnin kombinәlәşmәnin genişlәndirilmәsi
mәhsullun maya dәyәrindә enerji, material, fondtutumu yüksәk olması
tәtbiq edilәn tәbii qazın, kükürdün, metallurgiya sәnayesinin tullantılarının, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
xammal bazasının xarakterik spesifikasiyası
böyük hәcmdә eyni tipdә vә növdә texnoloji avadanlıq, qismәn ixtisaslaşma vә istehsalın texnoloji sxemi ilә 
uyğunlaşan maşınlar

•
nisbi olaraq canlı әmәk xәrclәrin aşağı olması.

xammaldan kompleks istifadәyә әsaslanan geniş kombinәlәşmә
yüksәk materialtutumu, fondtutumu kimyәvi mәhsulların maya dәyәrindә material xәrclәrini artırır
istehsalda tәtbiq edilәn texnoloji maşın vә avadanlıqların eyni tipliyi
tәtbiq edilәn tәbii qazın, kükürdün, metallurgiya sәnayesinin tullantılarının, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
xammal bazasının xarakterik spesifikasiyası

•
maşınqayırmada, yüngül sәnayedә nisbi olaraq mәhsul vahidinә düşәn canlı әmәk 23 dәfә aşağıdır

cihazqayırma
metallurgiya
kimya sәnayesi
maşınqayırma•
elektroenergetika
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287

288

289
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276 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansı aid deyil?

275 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansılar aiddir?

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

273 Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur?

272 Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur?

271. Müәssisә vә istehsalların mәcmusu, xammalın emalında daha çox kimyәvi texnologiya tәtbiq edәn
vә kimyava mәhsullar buraxan:

270. Hansı sahә daha mürәkkәb vә çoxsahәli istehsaldan ibarәtdir?

cihazqayırma
metallurgiya
kimya sәnayesi
maşınqayırma•
elektroenergetika

kimya sәnayesi
neftkimiya sәnayesi
elektroenergetika saşәsi
yeyinti sәnayesi•
maşınqayırma sahәsi

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

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

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

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

cihazqayırma
metallurgiya
maşınqayırma
kimya sәnayesi•
elektroenergetika
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269. Elekriiklәşdirilmәnin sәviyyә göstәricilәri:

268. İstehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi göstәricilәrinә aiddir:

267. İstehsalın avtomatlaşdırılması sәviyyәsini müәyyәn edәn göstәricilәr:

266. İstehsalın mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricilәri:

265 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansı aid deyil?

264 Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansılar aiddir?

263 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri aid deyil?

cihazqayırma
metallurgiya
kimya sәnayesi
maşınqayırma•
elektroenergetika

enerji vermә
fondla silahlanma
istehsalın elekriiklәşdirilmәsi әmsalı
әmәyin elektriklә silahlandırılması•
enerji tutumlu

istehsalın mövcud növünün texnologiyasında kimya üsulların xüsusi çәkisi•
istehsalın, әmәyin, idarәemәnin kimyalaşdırılması әmsalı
istehsalın, әmәyin vә işlәrin kimyalaşdırılması әmsalı
hazır mәhsulların ümumi dәyәrindә istifadә edilәn tәbii boyaların xüsusi çәkisi
müxtәlif növ mәhsulların istehsalı prosesindә natural materialların xüsusi çәkisi

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

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

elektroenergetika saşәsi
yeyinti sәnayesi•
kimiya sәnayesi
maşınqayırma sahәsi
neftkimiya sәnayesi

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

sәnaye istehsalının avtomatlaşdırılması
sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi
istehsalın kimyalaşdırılması
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262 Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

261 Әn çox enerji istehlak edәn maddi istehsal sahәsi hansıdır?

260 Hansı sahә ETTnin maddi әsası vә bәlәdçisidir?

259 Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil

258. ETT müәyyәn edәn sahә:

257. ETT әsas istiqamәtlәri:

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

istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi
sәnaye istehsalının tәmәrküzlәşdirilmәsi•

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

ictimai iaşә
sәnaye•
tikinti
kәnd tәsәrrüfatı
rabitә

yanacaq
yeyinti
yüngül
maşınqayırma•
metallurgiya

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

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

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

elektroenergetika
kimya sәnayesi
metallurgiya
maşınqayırma•
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255. İstehsal texnologiyasının hansı sahәsi özündә işlәmә, emal, yığma, tökmә, ştamplama, qablaşdırma
vә başqa texnologiyaları özündә әks etdirir?

254. Hansı sahәnin inkişafı ictimai istehsalın kimyalaşdırılması üçün baza yaradır vә defisit materiallara
qәnaәt edilmәsinә, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çәrait yaradır?

253. Texniki tәrәqqini müәyyәn edәn sahә:

252. Texniki tәrәqqini müәyyәn edәn sahә:

251. İstehalın güc maşın vә avadanlıqların, texnoloji proseslәrin, idarәetmә vә nәzarәt cihazlarının
qidalanma mәnbәyi olan elektrik enerjisinin geniş tәtbiqi, bu:

250. İstehsalın kimyalaşdırılması istiqamәtlәrinә aiddir:

249. Kimyәvi texnologiyaların istehsalda tәtbiqi nәticәsindә yeni növ xammal, material vә mәmulatların
yaradılması, onların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, bu:

neft sәnayesi

elektroenergetika
kimya sәnayesi
metallurgiya
maşınqayırma•
neft sәnayesi

cihazqayırma
metallurgiya
maşınqayırma
kimya sәnayesi•
elektroenergetika

cihazqayırma
metallurgiya
neft sәnayesi
kimya sәnayesi•
neft maşınqayırması

bütün göstәrilәnlәr
neft sәnayesi, kimya sәnayesi, maşınqayırma
maşınqayırma, metallurgiya, kimya sәnayesi
elektroenergetika, kimya sәnayesi, maşınqayırma•
maşınqayırma, metallurgiya, elektroenergetika

enerjinin alternativ mәnbәlәrindәn istifadә edilmәsi
avtomatlaşdırma
mexaniklәşdirmә
elekrtiklәşdirmә•
atom energetikasının inkişafı

tәbii boyalardan istifadәnin tәtbiqi
kompleks kimyalaşdırma
qismәn kimyalaşdırma
yeni konstruksiyalı vә izolasiyalı materialların tәtbiqi•
istehsalda tәbii materialların istifadә edilmәsi

bioinjeneriya
avtomatlaşdırma
mexaniklәşdirmә

•
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248. İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyasının avtomat cihazlarla vә digәr
vasitәlәrlә tam şәkildә әvәz edilmәsi, bu:

247. İstehsalın ayrıayrı sahәlәrindә istehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtә insan funksiyası
әvәzinә avtomat cihazlar vә vasitәlәrlә әvәz edilmәsi, bu:

246. Әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi:

245. Әsas vә kömәkçi istehsalın ayrıayrı sahәlәrindә әl әmәyinin maşınlarla әvәz edilmәsi, bu:

244. İstehsalın avtomatlaşdırılmasının növlәri:

243. İstehsalın mexaniklәşdirilmәsinin növlәri:

242. ETT progressiv istiqamәtlәrinә nә aiddir?

kimyalaşdırma•
elektriklәşdirm

istehsal daxili mexaniklәşdirmә
kompleks mexaniklәşdirmә
qismәn mexaniklәşdirmә
kompleks avtomatlaşdırma•
qismәn avtomatlaşdırma

istehsal daxili mexaniklәşdirmә
kompleks mexaniklәşdirmә
qismәn mexaniklәşdirmә
qismәn avtomatlaşdırma•
kompleks avtomatlaşdırma

istehsal daxili mexaniklәşdirmә
qismәn avtomatlaşdırma
qismәn mexaniklәşdirmә
kompleks mexaniklәşdirmә•
kompleks avtomatlaşdırma

istehsal daxili mexaniklәşdirmә
qismәn avtomatlaşdırma
kompleks mexaniklәşdirmә
qismәn mexaniklәşdirmә•
kompleks avtomatlaşdırma

daxili vә xarici
tam vә natamam
mütlәq vә nisbi
qismәn vә kompleks•
sex vә zavoddaxili

daxili vә xarici
tam vә natamam
mütlәq vә nisbi
qismәn vә kompleks•
sex vә zavoddaxili

kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma
istehsalın kimyalaşdırılması
istehsalın elektriklәşdirilmәsı
kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә

•
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241. ETT әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir?

240. ETT әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir?

239. ETT әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir?

361. Elmi – tәrәqqinin әmәk resurslarından istifadәyә tәsirini xarakterizә edәn göstәricilәrә hansı aid
edilmir?

360. Faktiki әmәk tutumu nәdir?

359. Plan әmәk tutumu nәdir?

358. Normativ әmәk tutumu nәdir?

istehsal proseslәrinin avtomatlaşdırılıması vә robotlaşdırılması•

kosmik fәranın mәnimsәnilmәsi
istehsalın elektriklәşdirilmәsı•
istehsal proseslәrinin avtomatlaşdırılıması vә robotlaşdırılması
gen injenerinin inkişafı
atom energetikasının inkişafı

gen injenerinin inkişafı
atom energetikasının inkişafı
istehsalın kimyalaşdırılması•
kosmik fәzanın mәnimsәnilmәsi
istehsal proseslәrinin avtomatlaşdırılıması vә robotlaşdırılması

atom energetikasının inkişafı
kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma•
gen injenerinin inkişafı
istehsal proseslәrinin avtomatlaşdırılıması vә robotlaşdırılması
kosmik fәzanın mәnimsәnilmәsi

Әmәk sәrfi normalarının azalması
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi hesabına istehsalın hәcminin artan hissәsi
Әmәk mәhsuldarlığının artım tempi
Fondverimi vә ya fondtutumu•
Bazis dövrünә nisbәtәn canlı әmәk mәsrәflәrinә qәnaәt

bir mәhsulun hazırlanmasına planda nәzәrdә tutulan iş vaxtı sәrfinin hәcmidir
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normalarının cәmidir
mövcud şәraitdә bir mәmulatın hazırlanmasına iş vaxtı sәrfinin faktiki hәcmidir•
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin müәyyәn bir әmәliyyatı üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır

mövcud şәraitdә bir mәmulatın hazırlanmasına iş vaxtı sәrfinin faktiki hәcmidir
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normalarının cәmidir
bir mәhsulun hazırlanmasına planda nәzәrdә tutulan iş vaxtı sәrfinin hәcmidir•
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin müәyyәn bir әmәliyyatı üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır

mövcud şәraitdә bir mәmulatın hazırlanmasına iş vaxtı sәrfinin faktiki hәcmidir
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357. Hansı әmәk tutumu bütün kareqoriyadan olan sәnayeistehsal heyәtinin әmәk mәsrәflәrinin
mәcmusu kimi çıxış edir?

356. Hansı әmәk tutumu göstәricisi rәhbәrliyin vә mütәxәssislәrin әmәk mәsrәflәrini göstәrir?

355. Hansı әmәk tutumu göstәricisi kömәkçi fәhlәlәrin bütün әmәk xәrclәrini ifadә edir?

354. Hansı әmәk tutumu texnoloji әmәk tutumu ilә xidmәtin әmәk tutumumun cәminә bәrabәrdir?

353. Hansı әmәk tutumu hәm әsas, hәm dә kömәkçi fәhlәlәrin bütün әmәk mәsrәflәrini әks etdirir?

352. Hansı әmәk tutumu göstәricisi әsas fәhlәlәrin bütün әmәk mәsrәflәrini özündә әks etdirir?

351. Maşınqayırma müәssisәlәrindә hansı әmәk tutumu göstәricisindәn istifadә edilmir?

müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin müәyyәn bir әmәliyyatı üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normasıdır
müәyyәn bir mәmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesinin bütün әmәliyyatları üzrә qüvvәdә olan texniki
cәhәtdәn әsaslandırılmış vaxt normalarının cәmidir

•
bir mәhsulun hazırlanmasına planda nәzәrdә tutulan iş vaxtı sәrfinin hәcmidir

idarәetmә әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
tam әmәk tutumu•
xidmәt әmәk tutumu

mexaniki әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu•
xidmәt әmәk tutumu

tam әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu•
idarәetmә әmәk tutumu

tam әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu•
idarәetmә әmәk tutumu

mexaniki әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu•
idarәetmә әmәk tutumu

tam әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu
Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu•
idarәetmә әmәk tutumu

idarәetmә әmәk tutumu
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350. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin tәşkilati amillәrinә aiddir?

349. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin iqtisadi amillәrinә aiddir?

348. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin madditexniki amillәrinә aiddir?

347. Sәnaye müәssәsindә illik әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

346. Sәnaye müәssәsindә rüblük әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

345. Sәnaye müәssisәlәrindә aylıq әmәk mәhsuldarlığı necә müәyyәn olunur?

344. Әmәk mәhsuldarlığı nәyi xarakterizә edir

Istehsal әmәk tutumu
texnoloji әmәk tutumu
mexaniki әmәk tutumu•
xidmәt әmәk tutumu

sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl verişli әmәk şәraitinin yaradılması
maliyyә vә digәr әlverişli iqtisadi stimulların yaradılması
ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•
istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin yüksәldilmәsi

sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl verişli әmәk şәraitinin yaradılması
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi
maliyyә vә digәr әlverişli iqtisadi stimulların yaradılması•
istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin yüksәldilmәsi

sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl verişli әmәk şәraitinin yaradılması
maliyyә vә digәr әlverişli iqtisadi stimulların yaradılması
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi•
istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin yüksәldilmәsi

c)) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi
d) ) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin vә fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarı kimi
e) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin vә fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarı kimi
a) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi•
b) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi

b)) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi
a) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi•
e) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin vә fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarı kimi
d) ) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin vә fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarı kimi
c) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi

b) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi
a)) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi•
e) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin vә fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarı kimi
d) ) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin vә fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarı kimi
c) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi

mәhsulun istehsal vә realizasiya xәrclәri
әmәyin sәmәrәliliyini•
vaxtın sәmәrәliliyini
xәrclәrin sәmәrәliliyini
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343. Әmәk mәhsuldarlığının artımının hansı amili istehsalın ümumi hәcmindәki hәr hansı bir mәmulatın
әmәktutumluluğunun azaldılmasını nәzәrdә tutur?

Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin sosial amillәrinә aşağıdakılardan hansılar
aiddir?

Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin sosial amillәrinә aşağıdakılardan hansılar
aiddir?

Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuladarlığının yüksәldilmәsinin sosial
amillәrinә aid deyil?

339 Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin tәşkilati amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

mәhsul istehsalına xәrclәri

regional
sosial iqtisadi
tәşkilatı texniki
quruluş•
elmi texniki tәrәqqi amili

möv   cud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin
yüksәldilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlve riş li maliyyә vә di gәr iqtisadi stimulların
yaradılması;
ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri;•
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl 
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi;

möv   cud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin
yüksәldilmәsi;
ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sә  
mәrәli tәşkili;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv   jud avadan lıq ların modern 
lәş di ril mәsi, ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi;
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;•
әmәk intizamının sәviyyәsi;

işçilәrin mәnәvi stimullaşdırma dәrәcәsi vә sәviyyәsi
sosial nikbinlik vә gәlәcәyә inam
ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә möv   cud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi;•
kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvisiyasi sәviyyәlәri

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә ye ni texnoloci proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlve riş li maliyyә vә di gәr iqtisadi stimulların
yaradılması;

•
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

möv   cud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi, ye ni texnoloji proses lә rin iş 
lәn mәsi vә tәtbiqi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv   cud avadan lıq ların modern 
lәş di ril mәsi;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә möv   jud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi, kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvi
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsi artırılması;

•
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Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

336. Kömәkçi işçilәrin әmәk mәsraflәrini әmәk tutumunun hansı növü nәzәrә alır?

335. Eyni cinsli mәhsullar istehsal edәn sahәlәrdә mәhsuldarlığı müәyyәn edilmәsindә hansı üsuldan
istifadә edilir?

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

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

Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl 
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin
yüksәldilmәsi;

•
ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sә  
mәrәli tәşkili, kollektivin әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәsi üçün әlve riş li maliyyә vә di gәr iqtisadi stimulların
yaradılması;

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv   cud avadan lıq ların modern 
lәş di ril mәsi, ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi;

•
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl 
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi;
ye ni texnoloji proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sә  
mәrәli tәşkili;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv   cud avadan lıq ların modern 
lәş di ril mәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsi;
möv   cud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin
yüksәldilmәsi;

istehsal әmәk tutumu
tam әmәk tutumu
idarәetmә әmәk tutumu
xidmәt әmәk tutumu•
texnoloji әmәk tutumu

cinsi vә әmәk
dәyәr
naturalşәrti
natural•
әmәk

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

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

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin idarәetmә aparatında çalışan işçilәrin sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә nisbәti kimi;•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;
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Sәnaye müәssisәlәrindә әmәk tutumu necә hesablanır?

330. Әsas fәhlәlәrin әmәk mәsrәflәrini әks etdirәn әmәktutumu:

Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmә üsulları hansıdır?

327. Buraxılan mәhsul vahidinә düşәn әmәk mәsrәflәrini әks etdirәn göstәricilәr:

326. Әmәk resurslarından istifadәnin әn ümumilәşdirilmiş sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

Әmәk mәhsuldarlığının formaları.

324 Әmәk mәhsuldarlığı nәdir?

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

әsas
istehsal
tam
texnoloji•
xidmәt әmәkttutumu

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

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

fәrdi әmәk mәhsuldarlığı
әmәyin intensivliyi
hasilat
әmәk tutumu•
ictimai әmәk mәhsuldarlığı

axıcılıq әmsalı
hasilat
әmәktutumu
әmәk mәhsuldarlığı•
әmәyin fondlarla silahlanması.

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

istehsal heyyәtinin iş vaxtı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin iş vaxtı fonduna nisbәtidir

•
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323.Hansı göstәrici düzgün hesablanmayıb?

409. Maşınqayırma müәssisәlәrindә metaldan istifadә әmsalı necә hesablanır?

408. Maşınqayırma müәssisәlәrindә nisbi metal tutumluğu göstәricisi necә hesablanır?

407. Maşınqayırma müәssisәlәrindә nisbi metal tutumluğu göstәricisi necә hesablanır?

406. Maşınqayırma müәssisәlәrindә nisbi material tutumluğu göstәricisi necә hesablanır?

405. Maşınqayırma müәssisәlәrindә material tutumluğu göstәricisi necә hesablanır? 02

404. Maşınqayırma müәssisәlәrindә material verimi göstәricisi necә hesablanır?

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

istehsalın elektiriklәşdirilmәsi әmsalı – texnoloci proseslәrdә istifadә olunan elektrik enercisi miqdarının
müәssisәdә istifadә edilmiş bütün elektrik enercisinin miqdarına olan nisbәtidir
fondtutumu – әsas fondların dәyәrinin mәhsulun hәjminә olan nisbәtidir
fondlasilahlanma – әsas fondların dәyәrinin işçilәrin sayına olan nisbәtidir
elektiriklә silahlanma – fәhlәlәrin sayının istifadә olunan elektrik enerjinin miqdarına olan nisbәtidir•
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi әmsalı maşın vә mexanizmlәrdәn istifadә etmәklә istehsal olunan mәhsulun
ümumi mәhsula olan nisbәtidir

mәmulatın qara çәkisi ilә mәmulatın xalis çәkisinin fәrqi kimi
mәmulatın xalis çәkisi ilә mәmulatın qara çәkisinin hasili kimi
mәmulatın qara çәkisinin mәmulatın xalis çәkisinә nisbәti kimi
mәmulatın xalis çәkisinin mәmulatın qara çәkisinә nisbәti kimi•
mәmulatın xalis çәkisi ilә mәmulatın qara çәkisinin cәmi kimi

mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin hasili kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarının mәmulatın xalis çәkisinә nisbәti kimi
mәmulatın xalis çәkisinin mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarına nisbәti kimi•
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi

mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin hasili kimi
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarının mәmulatın xalis çәkisinә nisbәti kimi
mәmulatın xalis çәkisinin mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarına nisbәti kimi•
mәmulatın hәr bir mühüm parametrlәrinin kәmiyyәt miqdarı ilә mәmulatın xalis çәkisinin cәmi kimi

realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan
hәcminә nisbәti kimi
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminә nisbәti kimi
mәhsulun topdan satış qiymәtinin hәmin mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilmiş bütün materialların dәyәrinә
nisbәti kimi
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilmiş bütün materialların dәyәrinin hәmin mәhsulun topdan satış qiymәtinә
nisbәti kimi

•
ümumi mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin realizә edilmiş mәhsulun hәcminә hasili kimi

umumi mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan hәcminin realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında
hәcminә nisbәti
ümumi mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin realizә edilmiş mәhsulun hәcminә hasili
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminә nisbәti
realizә edilmiş mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin hәmin mәhsulun hәcminә nisbәti•
realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan
hәcminә nisbәti
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403. Maşınqayırma müәssisәlәrindә mәhsulun elektrik tutumluğu göstәricisi necә hesablanır?

402. Maşınqayırma müәssisәlәrindә xammal vә material xәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrindәki xüsusi
çәkisi nә qәdәr olur?

401. Maşınqayırma mәhsulu üzrә metal tutumu göstәricisi necә hesablanır?

400. Milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә metal tutumu göstәricisi necә hesablanır?

399. Maşınqayırma müәssisәlәri üzrә metal tutumu göstәricisi necә hesablanır?

398. Material resusrlarından sәmәrәli istifadәnin nisbi göstәricilәrinә aiddir?

397. Material resusrlarından sәmәrәli istifadәnin ümumi göstәricilәrinә aid deyil?

umumi mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan hәcminin realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında
hәcminә nisbәti
ümumi mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin realizә edilmiş mәhsulun hәcminә hasili
realizә edilmiş mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminin hәmin mәhsulun hәcminә nisbәti
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş material xәrclәrinin umumi hәcminә nisbәti•
realizә edilmiş mәhsulun dәyәr formasında hәcminin hәmin mәhsula sәrf edilmiş materialın kәmiyyәt baxımdan
hәcminә nisbәti

sәrf edilmiş bütün növ enerjinin hәcminin sәrf edilmiş elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti kimi
istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminin sәrf edilmiş bütün növ enerjinin hәcminә nisbәti kimi
sәrf edilmiş bütün növ enerjinin hәcminin istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
sәrf edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi•
istehsal edilmiş әmtәәlik mәhsulun hәcminin sәrf edilmiş elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti kimi

75 faizә qәdәr;
60 faizә qәdәr;
50 faizә qәdәr;
80 faizdәn çox.•
70 faizә qәdәr;

istehlak olunmuş material vә әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsulun cәmi
istehlak olunmuş materialın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına nisbәti
istehlak olunmuş metalın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına hasili
istehlak olunmuş metalın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına nisbәti•
istehlak olunmuş materialın kәmiyyәtinin әmtәәlik (reallaşdırılmış) mәhsul buraxılışına hasili

istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş qara metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti•
istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcmi üzrә istehsalı
istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti

istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә hasili
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti
natural dәyәrdә (tonla) istehlak olunmuş qara metalın hәcminin milli gәlirә nisbәti
istehlak olunmuş qara metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti•
istehlak olunmuş әlvan metalın hәcminin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti

material verimi
bir manatlıq material xәrclәrinә düşәn gәlir
material tututmu
metal tutumu•
material xәrclәri әmsalı

material verimi
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396. Müәssisәnin sәmәrәli işlәmәsi üçün materialverimi:

395. Müәssisәnin sәmәrәli işlәmәsi üçün materialtutumunu:

394. Müәssisәnin sәmәrәli işlәmәsi üçün fondverimi:

393. Müәssisәnin sәmәrәli işlәmәsi üçün fondtutumu:

392. Reallaşdırılmış mәhsuldan mәnfәәtin әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti

391. Әsas fondların orta illik dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti:

390. Әsas fondların orta illik dәyәrinin il әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti:

bir manatlıq material xәrclәrinә düşәn gәlir
material tututmu
metal tutumu•
material xәrclәri әmsalı

materialverimindә olan dәyişikliklәr müәssisәnin sәmәrәli işinә heç bir tәsir göstәrmir
materialtutumu ilә birlikdә yüksәltmәk
azaltmaq
yüksәltmәk•
materialtutumu ilә birlikdә azaltmaq

materialtutumunda olan dәyişikliklәr müәssisәnin sәmәrәli işinә heç bir tәsir göstәrmir
materialverimi ilә birlikdә yüksәltmәk
yüksәltmәk
azaltmaq•
materialverimi ilә birlikdә azaltmaq

fondverimindә olan dәyişikliklәr müәssisәnin sәmәrәli işinә heç bir tәsir göstәrmir
fondtutumu ilә birlikdә yüksәltmәk
azaltmaq
yüksәltmәk•
fondtutumu ilә birlikdә azaltmaq

fondtutumunda olan dәyişikliklәr müәssisәnin sәmәrәli işine heş bir tәsir göstәrmir
fondverimi ilә birlikdә yüksәltmәk
yüksәltmәk
azaltmaq•
fondverimi ilә birlikdә azaltmaq

fond mәhsuldarlığl
fondtutumu
fondverimi
fond rentabelliyi•
fondla silahlılıq

fond mәhsuldarlığl
fondtutumu
fondverimi
fondla silahlılıq•
fond rentabelliyi

fond mәhsuldarlığl
fondla silahlılıq
fondverimi
fondtutumu•
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389. İl әrzindә istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti:

388. Avadanlıqlardan istifadәnin inteqral әmsalı necә hesablanır?

387. Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı necә hesablanır?

386. Avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalı necә hesablanır?

385. Әmәyin fondla silahlılığı necә hesablanır?

384. Sәnaye müәssisәsindә işçilәrin sayı 500 nәfәr, fәhlәlәrin sayı 400 nәfәr vә istehsal әsas fondların
dәyәri 800 min manat olarsa onda hәmin müәssisәdә fondla silahlığı göstәricisi neçә olar?

383. Sәnaye müәssisәsindә әmәk mәhsuldarlığı göstәricisi 36 min man/ nәfәr vә işçilәrin fondla silahlığı
göstәricisi isә 2 min man/nәfәr olarsa onda fond verimi nә qәdәr olar?

fond rentabelliyi

fond mәhsuldarlığl
fondla silahlılıq
fondtutumu
fondverimi•
fond rentabelliyi

avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi.
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalından avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalını çıxmaqla;
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalının avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalına nisbәti kimi;
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı ilә avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalının hasili kimi;•
Maşın vә avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı ilә avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalının cәmi kimi;

mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün faktiki sәrf olunmuş vaxtın mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn
әsaslandırılımş vaxt normasına nisbәti kimi;
avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi.
gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfindәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmış
avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn әsaslandırılımş vaxt norması ilә mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün
faktiki sәrf olunmuş vaxtın hasili kimi;
mәhsul (iş) vahidi üçün texniki cәhәtdәn әsaslandırılımş vaxt normasının mәhsul (iş) vahidinin hazırlanması üçün
faktiki sәrf olunmuş vaxta nisbәti kimi;

•

avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtı ilә avadanlığın faktiki iş vaxtının cәmi kimi;
avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtının avadanlığın faktiki iş vaxtına nisbәti kimi;
gün (sutka) әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfin dәn işlәnmiş dәzgahnövbәlәrin sayının qurulmış
avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
avadanlığın faktiki iş vaxtının avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtına nisbәti kimi.•
avadanlıqdan mümkün istifadә vaxtı ilә avadanlığın faktiki iş vaxtının hasili kimi;

fәhlәlәrin sayının istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
mәhsulun hәcminin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi.•
әmәk mәhsudarlığının fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi;

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

38 min man.
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382. Sәnaye müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 250 min manat, ilin sonuna 250 min
manat vә bir il әrzindә 100 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә
faiz olar?

381. Sәnaye müәssisәsindә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 300 min manat, ilin sonuna 400 min
manat vә bir il әrzindә 150 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә
faiz olar?

380. Sәnaye müәssisәsindә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir?

379. Sәnaye müәssisәsindә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir?

378. Әsas fondların tәkrar istehsal xarakteristikası hansı göstәricilәr vasitәsilә öyrәnilir?

Sәnayenin әsas fondlarının strukturuna hansı amil tәsir göstәrmir?

Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

0,05 min man;
72 min man;
18 min man;•
0,5 min man;

65 %.
100 %;
24%;
40 %;•
62 %;

75 %;
22 %;
37%;
50 %.•
37,5 %;

müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı.
işçilәrin sayı;
kadrların strukturu;
avadanlıqların yaş strukturu;•
müәssisәnin ölçüsü;

tәqvim vaxt fondu
işçilәrin sayı;
müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı;
istehsal әsas fondlarının tәzәlәnmәsi vә sıradan çıxmasının nisbәti;•
işçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsi;

ekstensiv yüklәnmә әmsalı vә intensiv yüklәnmә әmsalı.
növbәlik әmsalı, köhnәlmә әmsalı vә yenilәşmә әmsalı;
köhnәlmә әmsalı, yenilәşmә әmsalı;
artma әmsalı, tәzәlәnmә әmsalı vә sıradançıxma әmsalı;•
inteqral әmsalı, tәzәlәnmә әmsalı vә sıradançıxma әmsalı;

istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi
istehsal edilәn mәhsulun mürәk kәblik dәrәcәsi
elmitexniki tәrәqqi
kadrların idarә edilmәsinin tәkmilәşdirilmәsi•
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi
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Әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri hansılardır?

374. İstehsal olunan mәhsulun hәcmi artıqda material tutumu:

373. Müәssisә üçün onun әsas fondlarının dәyәrini amortizasiyalaşdırmaq xeyirdirmi?

372. Әgәr istehsalda әsas fondların dәyәri artırsa, fondverimi:

371. Sürәtli amortizasiya imkan verir:

370. Mәnәvi köhnәlmәni mütәrәqqi hadisә hesab etmәk olarmı?

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

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

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

azalır•
material xәrclәrinin azalması ilә әlaqәdar olaraq artır
mәhsulun hәәcmindәn asılı deyildir
artır
mәhsulun fond tutumu ilә bәrabәr azalır

yox, müәssisә yeni әsas fondların alınmasına çox vәsait ödәyir
bәli, belә ki, bütün müәssisәlәr әsas fondların dәyәrini amortizasiyalaşdırmaya borcludurlar
yox, amortizasiya mәhsulun maya dәyәrini artırır
bәli, belә ki, amortizasiya әsas fondların vaxtlıvaxtında tәzәlәnmәsinә imkan verir•
bәli, belә ki, amortizasiya mәnfәәtә görә verginin azalmasına imkan verir

eyni zamanda buraxılan mәhsulun hәcminin aşağı düşmәsilә artır
dәyişmir
artır
aşağı düşür•
eyni zamanda buraxılan mәhsulun hәcminin aşağı düşmәsilә azalır

idarәetmәnin quruluşunu tәkmillәşdirir
mәhsulun maya dәyәrindә amortizasiyanın mәblәğini azaldır
müәssissәnin mәnfәәtini artırır
әsas fondların yüksәk texniki sәviyyәsini saxlamağa•
dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsini artırır

yox, o buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur
әmәk vasitәlәri fiziki xidmәt müddәtinin axırına kimi köhnәlirlәr
yox, o mütәrәqqi sahәlәrdә әsas fondların daha tez köhnәlmәsi imkan yaradır
o son nәticәdә istehsal xәrclәrinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur•
o vergi ödәmәlәrinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur

fondla silahlanma fondveriminin әmәk mәhsuldarlığına nisbәtini әks etdirir
әmәk mәhsuldarlığı – fondla silahlanmanın fondveriminә nisbәtidir
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Sәnayenin fondtutumlu sahәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasında aşağıdakı istiqamәtlәrin hasından
istifadә olunmur?

367 Mәhsulun fondtutumluğu nәdir?

Fondverimi göstәricisi istehsalın tәşkili ünsürlәrinin hansından istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә
edir?

365 Mәhsulun materialtutumluğu nәdir?

364 Materialtutumu göstәricisi aşağıdakı resurslardan hansılarının istifadәsinin sәmәrә liliyini
xarakterizә edir?

363. Әsas fondların köhnәlmәsinin hansı növü ETT ilә әlaqәdardır?

362 Әsas fondlardan sәmәrәli istifadә göstәricilәrindәn hansı әsas hesab olunur?

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

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

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

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

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

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

bütün göstәrilәnlәr
sosial
fiziki
mәnәvi•
ekoloji

hamısından birgә istifadә әmsalı
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449 Mәhsul üçün yaradılmıs standartların tәsir müddәti neçә ildәn çox olmur?

448 Standartın növlәrinә aid olmayanı göstәrin.

447 Standartlar nәdәn asılı olaraq kateqoriyalara bölünür?

446 Dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar hansı standartlardır?

445. İSO nәdir?

444. Texniki şәrtlәr:

443. Beynәlxalq standartı:

intensiv istifadә әmsalı
növbәlilik әmsalı
fondverimi•
ekstensiv istifadә әmsalı

10 ildәn
2 ildәn
1 ildәn
5 ildәn•
3 ildәn

Mәhsul, xidmәt üçün standartlar
Kompleks standartlar•
Nәzarәt metodları üçün standartlar
Proseslәr üçün standartlar
sasverici standartlar

Standartın strukturundan
Tәsdiq olunma tarixindәn
Tәsdiq olunma yerindәn
Tәsir dairәsindәn•
Standartlasdırma obyektindәn

Milli
Regional
Dövlәtlәrarası
Beynәlxalq•
Sahә

dövlәt standartı
könüllü standartlaşdırılma
mәhsulun beynәlxalq sertifikasiyası
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat•
beynәlxalq texniki komissiya

mәmulatların konstruksiyasına uyğun detalların unifikasiyası mәqsәdilә yaradılır
Standartların qoyulduğu sahә üçün mütlәqdir
Mülkiyyәt formasından vә tabeliyindәn asılı olmayaraq standartların qanun qüvvәsinә malikdir
Standartlar müvәqqәti xarakterә malikdir•
beynәlxalq sәviyyәdә yenilәrinin yaradılması vә mövcudların isә tәkmillәşdirilmәsindә vahid metodiki әsasa
malikdir

mәmulatların konstruksiyasına uyğun detalların unifikasiyası mәqsәdilә yaradılır
Standartların qoyulduğu sahә üçün mütlәqdir
Mülkiyyәt formasından vә tabeliyindәn asılı olmayaraq standartların qanun qüvvәsinә malikdir

•
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442. Sahә standartı:

441. Dövlәt standartı:

440. Dünya bazarlarına çıxmaq üçün nә vacibdir?

439. İstehsal şәraitinin qiymәtlәndirilmәsindәn sonra hansı sәnәd verilir?

438. Tipik sınaqların keçirilmәsindәn sonra hansı sәnәd verilir?

437. Sertifikasiyadan sonra istehsalçı müәssisәyә hansı sәnәd verilir?

436. Uyğunluq sertifikatı:

beynәlxalq sәviyyәdә yenilәrinin yaradılması vә mövcudların isә tәkmillәşdirilmәsindә vahid metodiki әsasa
malikdir

•
Standartlar müvәqqәti xarakterә malikdir

mәmulatların konstruksiyasına uyğun detalların unifikasiyası mәqsәdilә yaradılır
Standartlar müvәqqәti xarakterә malikdir
Mülkiyyәt formasından vә tabeliyindәn asılı olmayaraq standartların qanun qüvvәsinә malikdir
Standartların qoyulduğu sahә üçün mütlәqdir•
beynәlxalq sәviyyәdә yenilәrinin yaradılması vә mövcudların isә tәkmillәşdirilmәsindә vahid metodiki әsasa
malikdir

mәmulatların konstruksiyasına uyğun detalların unifikasiyası mәqsәdilә yaradılır
Standartlar müvәqqәti xarakterә malikdir
Standartların qoyulduğu sahә üçün mütlәqdir
Mülkiyyәt formasından vә tabeliyindәn asılı olmayaraq standartların qanun qüvvәsinә malikdir•
beynәlxalq sәviyyәdә yenilәrinin yaradılması vә mövcudların isә tәkmillәşdirilmәsindә vahid metodiki әsasa
malikdir

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

sertifikasiyanın keçirilmәsi haqda standartlaşdırma komitәsinin qәrarı
uyğunluq sertifikatı
uyğunluq nişanı
istehsalın attestasiyası•
sertifikasiyanın keçirilmәsi barәdә arayış

sertifikasiyanın keçirilmәsi haqda standartlaşdırma komitәsinin qәrarı
uyğunluq nişanı
istehsalın attestasiyası
uyğunluq sertifikatı•
sertifikasiyanın keçirilmәsi barәdә arayış

sertifikasiyanın keçirilmәsi barәdә arayış
uyğunluq nişanı
istehsalın attestasiyası
uyğunluq sertifikatı•
sertifikasiyanın keçirilmәsi haqda standartlaşdırma komitәsinin qәrarı

kompleks hәrәkәt etmәklә müstәqil tәrәf tәrәfindәn yoxlanılır müәyyәn normativtexniki sәnәdlәr tәlәbinә uyğun
olaraq tәsdiqlәnir
tәlәblәrin, normaların, qaydaların, xarakterlәrin işlәnib hazırlanmasının vә yerinә yetirilmәsinin fәaliyyәti



424

425

426

427

428

429

435. Sertifikasiya nә demәkdir?

434. Beynәlxalq standart nә demәkdir?

433. Standart nә demәkdir?

432. Standartlaşdırma nә demәkdir?

431. Standartlaşdırma:

430. Müstәqil tәrәflәrin iştirakı ilә mәhsulların xarakterinin müәyyәn normativlәrә, texniki sәnәdlәrә
uyğunluğu:

normativ dövlәt sәnәdidir, müәyyәn sahә üçün komissiyanın qәbul etdiyi qәrara әsasәn ictimaiyyәt tәrәfindәn
tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir
sertifikasiya sisteminin qaydalarına uyğun olaraq bütün mövcud tәlәblәrә riayyәt edilmәsinin tәsdiqlәnmәsi üçün
sәnәd

•
keyfiyyәt vә sertifikatların mövcud sistemi üçün beynәlxalq sәviyyәdә vahid metodiki әsasın işlәnib hazırlanması

normativ dövlәt sәnәdidir, müәyyәn sahә üçün komissiyanın qәbul etdiyi qәrara әsasәn ictimaiyyәt tәrәfindәn
tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir
sertifikasiya sisteminin qaydalarına uyğun olaraq bütün mövcud tәlәblәrә riayyәt edilmәsinin tәsdiqlәnmәsi üçün
sәnәd
keyfiyyәt vә sertifikatların mövcud sistemi üçün beynәlxalq sәviyyәdә vahid metodiki әsasın işlәnib hazırlanması
tәlәblәrin, normaların, qaydaların, xarakterlәrin işlәnib hazırlanmasının vә yerinә yetirilmәsinin fәaliyyәti
müәyyәn normativ texniki sәnәdlәrin müstәqil tәrәflәr (tәşkilatlar) tәrәfindәn qәbul edilmәsi üçün kompleks
tәdbirlәri

•

sertifikasiya sisteminin qaydalarına uyğun olaraq bütün mövcud tәlәblәrә riayyәt edilmәsinin tәsdiqlәnmәsi üçün
sәnәd
tәlәblәrin, normaların, qaydaların, xarakterlәrin işlәnib hazırlanmasının vә yerinә yetirilmәsinin fәaliyyәti
normativ dövlәt sәnәdidir, müәyyәn sahә üçün komissiyanın qәbul etdiyi qәrara әsasәn ictimaiyyәt tәrәfindәn
tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir
keyfiyyәt vә sertifikatların mövcud sistemi üçün beynәlxalq sәviyyәdә vahid metodiki әsasın işlәnib hazırlanması•
kompleks hәrәkәt etmәklә müstәqil tәrәf tәrәfindәn yoxlanılır müәyyәn normativtexniki sәnәdlәr tәlәbinә uyğun
olaraq tәsdiqlәnir

sertifikasiya sisteminin qaydalarına uyğun olaraq bütün mövcud tәlәblәrә riayyәt edilmәsinin tәsdiqlәnmәsi üçün
sәnәd
keyfiyyәt vә sertifikatların mövcud sistemi üçün beynәlxalq sәviyyәdә vahid metodiki әsasın işlәnib hazırlanması
tәlәblәrin, normaların, qaydaların, xarakterlәrin işlәnib hazırlanmasının vә yerinә yetirilmәsinin fәaliyyәti
normativ dövlәt sәnәdidir, müәyyәn sahә üçün komissiyanın qәbul etdiyi qәrara әsasәn ictimaiyyәt tәrәfindәn
tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir

•
kompleks hәrәkәt etmәklә müstәqil tәrәf tәrәfindәn yoxlanılır müәyyәn normativtexniki sәnәdlәr tәlәbinә uyğun
olaraq tәsdiqlәnir

sertifikasiya sisteminin qaydalarına uyğun olaraq bütün mövcud tәlәblәrә riayyәt edilmәsinin tәsdiqlәnmәsi üçün
sәnәd
keyfiyyәt vә sertifikatların mövcud sistemi üçün beynәlxalq sәviyyәdә vahid metodiki әsasın işlәnib hazırlanması
normativ dövlәt sәnәdidir, müәyyәn sahә üçün komissiyanın qәbul etdiyi qәrara әsasәn ictimaiyyәt tәrәfindәn
tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir
tәlәblәrin, normaların, qaydaların, xarakterlәrin işlәnib hazırlanmasının vә yerinә yetirilmәsinin fәaliyyәti•
kompleks hәrәkәt etmәklә müstәqil tәrәf tәrәfindәn yoxlanılır müәyyәn normativtexniki sәnәdlәr tәlәbinә uyğun
olaraq tәsdiqlәnir

müәyyәn vaxt әrzindә mәhsula uyğun keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә istehsalın qabiliyyәtinin tәsdiq edilmәsi
texniki tәlәblәrә müәyyәn edilәn obyektә uyğun yoxlama
yeni mәhsul üçün müәyyәn edilir vә müvәqqәti xarakter daşıyır, yaxud da mәhsul üçün keyfiyyәt tәlәblәri axıra
qәdәr müәyyәn edilmişdir
işlәmәlәrә görә fәaliyyәt, tәlәb, norma, qayda, xarakteristikaların qoyulması vә yerinә yetirilmәsi üçün tәklif
olunan

•
kompleks hәrәkәt etmәklә müstәqil tәrәf tәrәfindәn yoxlanılır müәyyәn normativtexniki sәnәdlәr tәlәbinә uyğun
olaraq tәsdiqlәnir
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431

432

433

434

435

436

429. İşlәmәlәrin, müәyyәn edilmiş tәlәblәrin, normaların, qaydaların, xarakteristikaların yerinә
yetirilmәsi üçün:

428. Sertifikasiyanı hәyata keçirmәk üçün xәrclәri kim ödәyir?

427. Sertifikasiyanın mәqsәdi hesab edilirlәr:

426. Standartlaşmaya nәlәr aid deyildir?

425. Sertifikasiyanın mәqsәdlәrinә nә aiddir?

424. Hansı әmtәәlәr mütlәq qaydada vәsiqә almağa mәcbur edilmir?

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

texniki nәzarәt
texniki şәrait
standartlaşdırma
sertifikasiya•
istehsalın attestasiyası

texniki nәzarәt
sertifikasiya
texniki şәrait
standartlaşdırma•
istehsalın attestasiyası

әhali
sifariş verәn•
istehlakçı
hazırlayan
mal göndәrәn

resurslara qәnaәtin vahid ölçülәri
mәmulatların texniki vә informasiya uyğunluğu
tәbiәt vә texnoloji fәlakәtlәr baş vermәsi vә tәsәrrüfat obyektlәrinin tәhlükәsizliyi
istehlakçıların yerli vә xarici mәhsullardan onun hәyatı, sağlamlığı, mülkiyyәti, әtraf mühit tәhlükә yaranarsa
onun müdafiә edilmәsi

•
elmin, texnikanın, texnologiyanın sәviyyәsinә uyğun olaraq keyfiyyәtin tәmin edilmәsi

mәhsulların mülk, әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi
mәmulatların texniki vә informasiya uyğunluğu
hәyat vә sağlamlıq üçün mәhsulların tәhlükәsizliyi
idxala tәsir•
elmin, texnikanın, texnologiyanın sәviyyәsinә uyğun keyfiyyәt

ölçülәrin vahidliyi, resurslara qәnaәt
mәmulatların texniki vә informasiya bәrabәrliyi, qarşılıqlı әvәz edilmәsi
hәyat üçün, sağlamlıq üçün, mülkiyyәt üçün, әtraf mühit üçün mәhsulların tәhlükәsizliyi
mәhsulların rәqabәtliliyini artırmaq, ixraca tәsir etmәk•
elmin, texnikanın, texnologiyanın sәviyyәsinә uyğun keyfiyyәt

dәrman maddәlәri
uşaq geyimlәri
süd mәhsulları
qadın ayaqqabıları•
qәnnadı mәhsulları
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422 Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcә si nә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

421 Sertifikasiya:

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

419 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

418. Sertifikasiya mәqsәdinә nә aid edilmir?

417. Sertifikasiyanın növlәri

416. Standartların hansı növü beynәlxalq sәviyyәdә yenilәrinin yaradılması vә mövcudların isә
tәkmillәşdirilmәsindә vahid metodiki әsasa malikdir?

OST
TU
ISO
HASSR•
GMP

beynәlxalq, regional, dövlәtlәrarası, milli stan dartlara•
mterial, hazır mәhsul, xidmәt stan dartlarına
müәssisәdaxili, müәsisәlәrarası, sahә, milli stan dartlara
mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt stan dartlarına
analitik, ekperimental, statistik stan dartlara

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

beynәlxalq
sahә
dövlәt
texniki şәrait•
milli

milli stan dartlar.
regional stan dartlar;
beynәlxalq stan dartlar;
mühasibat standartları;•
dövlәtlәrarası stan dartlar;

ölçülәrin vahidliyi, resurslara qәnaәt
mәmulatların texniki vә informasiya bәrabәrliyi, qarşılıqlı әvәz edilmәsi
hәyat üçün, sağlamlıq üçün, mülkiyyәt üçün, әtraf mühit üçün mәhsulların tәhlükәsizliyi
mәdaxilә tәsir•
elmin, texnikanın, texnologiyanın sәviyyәsinә uyğun keyfiyyәt

ictimai vә şәxsi
mütlәq vә nisbi
dövlәt vә şәxsi
mütlәq vә könüllü•
mütlәq vә tәklif

texniki standart
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415. Standartların hansı növü müvәqqәti xarakterә malikdir?

414. Standartların hansı növü onun qoyulduğu sahә üçün mütlәqdir?

413. Mülkiyyәt formasından vә tabeliyindәn asılı olmayaraq standartların hansı növü qanun qüvvәsinә
malikdir?

412. Standartların hansı növlәri mövcud deyildir?

411 Standartlaşdırma:

410. Maşınqayırma müәssisәlәrindә metaldan inteqral istifadә әmsalı necә hesablanır?

541. Hәndәsi nәzarәt neçә hәyata keçirilir?

sahә standartı
dövlәt standartı
beynәlxalq standart•
könüllü standart

könüllü standart
beynәlxalq standart
dövlәt standartı
texniki şәrait•
sahә standartı

texniki standart
beynәlxalq standart
dövlәt standartı
sahә standartı•
könüllü standart

texniki standart
sahә standartı
beynәlxalq standart
dövlәt standartı•
könüllü standart

texniki standart
beynәlxalq standart
dövlәt standartı
könüllü standart•
sahә standartı

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

nisbi metal tutumluğu әmsalı ilә metaldan istifadә әmsalının hasili kimi
metaldan istifadә әmsalının nisbi metal tutumluğu әmsalına nisbәti kimi
metaldan istifadә әmsalı ilә nisbi metal tutumluğu әmsalının fәrqi kimi
nisbi metal tutumluğu әmsalının metaldan istifadә әmsalına nisbәti kimi•
nisbi metal tutumluğu әmsalı ilә metaldan istifadә әmsalının cәmi kimi

müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
istehsal edilmis mәhsul normativlәrә uygun dәrәcәdә yoxlanılır
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540. Baxış texniki nәzarәt necә hәyata keçirilir?

539. Basdan başa texniki nәzarәt hansı mәqsәd üçün tәtbiq edilir?

538. Başdan başa vә seçmә nәzarәt texniki nәzarәt islәrinin hansı әlamәt qrupuna aiddir?

537. Mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt növlәri hansılardır?

536.Mәhsulların anbarlarda saxlanılmasına vә istehlakçılara göndәrilmәsinә nәzarәt hansı şöbәnin
funksiyasına daxilidr?

535.Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aiddir?

534 Texniki nәzarәt şöbәsi hansı mәqsәdә görә yaradılır?

müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılır•
mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır

müәyyәn bir mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır•
istehsal edilmis mәhsul normativlәrә uygun dәrәcәdә yoxlanılır

böyük qabaritli, çәkisi çox olan mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
mәhsulun ayrı –ayrı hissәlәrin hazırlanmasına nәzarәt
kәnardan alınan xamma vә materiallara nәzarәt
yüngül vә kiçik qabaritli mәhsullarını keyfiyyәtini yoxlamaq
müәssisәdә istehsal edilәn bütün mәhsullar texniki nәzarәtdәn keçirilir•

nәzarәt islәrinin aparılma qaydasına görә
nәzarәt әmәliyyatlarının aparılmasına yerinә görә
istehsal mәrhәlәsini әhatә etmәsinә görә
mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә•
nәzarәt islәrinin xatrakterinә görә

hәndәsi vә keyfiyyәt nәzarәti
ilkin vә son nәzarәt
sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt islәri
başdan başa vә seçmә nәzarәt•
aralıq vә son nәzarәt

alәt tәsәrrüfatı şöbәsini
dispetçer şöbәsinin
anbar şöbәsinin
texniki nәzarәt şöbәsinin•
tәmir tәsәrrüfatı çöbәsinin

müәssisәyә daxil olan avadanlıq vә masınlara nәzarәt etmәk
fәaliyyәt proqramının konkret vә real olmasını tәmin etmәk
müәssisәnin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin inkisaf perspektivlәrini öyrәnmәk
hazır mәhsulların qabuluna nәzarәt•
istehsal proqramını islәmәk

köhnәlmis avadanlılqraın dәyisdirilmәsinә nәzarәt üçün
müәssisәnin qarsısına qoyulan plana nәzarәt etmәk üçün
mәhsulları növlәrә ayrımaq üçün
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt olunması üçün•
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533 Keyfiyyәt nәzarәti necә hәyata keçirilir?

532. Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aid deyil?

531. Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәtin növlәrinә daxil deyil?

530. Keyfiyyәtә texniki nәzarәt işlәrini hәyata keçirmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir?

529. Keyfiyyәtә nәzarәt әmәliyyatlarının aparılması yerinә görә texniki nәzarәt işlәri necә qruplaşdırılır?

528. Keyfiyyәtә nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt işlәri necә qruplaşdırılır?

527. Keyfiyyәtә texniki nәzarәt işlәri hansı әlamәtә görә qruplaşdırılmır?

526. Texnolojılıq göstәricisi:

avadanlıqlara nәzarәt üçün

mәhsula adi gözlә baxmaqla keyfiyyәti yoxlanılır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların müәyyәn hissәsi nәzarәtdәn keçirilir
mәhsulun ölçülәri xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılır
mәhsul laboratoriya cihazların kömәyi ilә yoxlanılır•
istehsal edilmis mәhsul normativlәrә uygun dәrәcәdә yoxlanılır

mәhsulların anbarlarda saxlanılmasına vә istehlakçılara göndәrilmәsinә nәzarәt.
texnoloji proseslәrin gedişatına nәzarәt etmәk;
kәnardan daxil olan xammal vә materialların, yarımfabrikatların, komplekslәşdirici mәmulatların keyfiyyәtinә
nәzarәt etmәk;
texnikanın keyfiyyәtinә nәzarәt;•
hazır mәhsulların qәbuluna nәzarәt;

qәbul nәzarәti;
planlı texniki nәzarәt;
fәal texniki nәzarәt;
normalaşdırılan texniki nәzarәt.•
ötәri texniki nәzarәt;

seçmә nәzarәt vә qarşılıqlı nәzarәt üsullarından.
stasionar nәzarәt vә özözünә nәzarәt üsullarından;
hәndәsi nәzarәt, özözünә nәzarәt vә qarşılıqlı nәzarәt üsullarından;
statistik texniki nәzarәt, özözünә nәzarәt vә qarşılıqlı nәzarәt üsullarından;•
sәyyar vә son nәzarәt üsullarından;

sәyyar vә son nәzarәt.
ucdantutma vә seçmә nәzarәt;
texniki nәzarәt baxış, hәndәsi vә keyfiyyәti nәzarәt;
sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt;•
ilkin, aralıq vә son nәzarәt;

hәndәsi vә son nәzarәt.
ucdantutma vә seçmә nәzarәt;
sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt;
texniki nәzarәt baxış, hәndәsi vә keyfiyyәti nәzarәt;•
ilkin, aralıq vә son nәzarәt;

nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә;
mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә;
nәzarәt әmәliyyatlarının aparılması yerinә görә;
nәzarәtedicilәrin sayına görә;•
istehsal mәrhәlәsini әhatә etmәsinә görә;

•



466

467

468

469

470

471

472

525. Etibarlılıq göstәricisi:

524. Tәyinat göstәricisi:

523. Hansı әlamәtә görә keyfiyyәt göstәricilәri tәyinat, etibarlılıq, tәhlükәsizlik vә s. kimi
tәsniflәşdirilir?

522. Hansı әlamәtә görә keyfiyyәt göstәricilәri mütlәq vә nisbi kimi tәsniflәşdirilir?

521. Hansı әlamәtә görә keyfiyyәt göstәricilәri vahid vә kompleks kimi tәsniflәşdirilir?

520. Keyfiyyәtin kompleks göstәricilәri:

519. Keyfiyyәtin vahid göstәricilәri:

texnoloji tsikl prosesindә material, әmәk vasitәlәri vә zamandan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edir•
mәmulatın orijinallığını, xarici görünüşünü, insana tәsir dәrәcәsini xarakterizә edir
Mәhsulun istifadә müddәtindә öz funksiyasını, xarakteristikasını saxlamağa imkan verir
Mәhsulun keyfiyyәtini, xassәlәrini, qabiliyyәtini vә verilmiş şәraitdә öz funksiyasını yerinә yetirmәyini
xarakterizә edir
istehsalda istifadә olunan resusrveriminin sәviyyәsini

istehsalda istifadә olunan resusrveriminin sәviyyәsini
texnoloji tsikl prosesindә material, әmәk vasitәlәri vә zamandan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edir
Mәhsulun keyfiyyәtini, xassәlәrini, qabiliyyәtini vә verilmiş şәraitdә öz funksiyasını yerinә yetirmәyini
xarakterizә edir
Mәhsulun istifadә müddәtindә öz funksiyasını, xarakteristikasını saxlamağa imkan verir•
mәmulatın orijinallığını, xarici görünüşünü, insana tәsir dәrәcәsini xarakterizә edir

istehsalda istifadә olunan resusrveriminin sәviyyәsini
texnoloji tsikl prosesindә material, әmәk vasitәlәri vә zamandan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edir
Mәhsulun istifadә müddәtindә öz funksiyasını, xarakteristikasını saxlamağa imkan verir
Mәhsulun keyfiyyәtini, xassәlәrini, qabiliyyәtini vә verilmiş şәraitdә öz funksiyasını yerinә yetirmәyini
xarakterizә edir

•
mәmulatın orijinallığını, xarici görünüşünü, insana tәsir dәrәcәsini xarakterizә edir

istifadә olunan resusrslardan asılı olaraq
tәyinatından asılı olaraq
Mәhsulun xarakterizә edәn xassәlәrin sayından asılı olaraq
xassәlәrindәn asılı olaraq•
tәtbiq olunma miqyasına görә

istifadә olunan resusrslardan asılı olaraq
xassәlәrindәn asılı olaraq
Mәhsulun xarakterizә edәn xassәlәrin sayından asılı olaraq
tәyinatından asılı olaraq•
tәtbiq olunma miqyasına görә

istifadә olunan resusrslardan asılı olaraq
xassәlәrindәn asılı olaraq
tәyinatından asılı olaraq
Mәhsulun xarakterizә edәn xassәlәrin sayından asılı olaraq•
tәtbiq olunma miqyasına görә

İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
Baza, etalon yaxud rәqabәt nümunәsi ilә müqayisәdә keyfiyyәtin xüsusiyyәtini hansı göstәrici xarakterizә edir
dәyәr vә natural vahidlә xarakterizә olunur
mәhsulun bir neçә xassәsini xarakterizә edir•
mәhsulun bir xassәsini xarakterizә edir
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518. Keyfiyyәtin nisbi göstәricilәri:

517. Keyfiyyәtin mütlәq göstәricilәri:

516. Ekoloji göstәricilәr:

515. Estetiklik göstәricisi:

514. Erqonomik göstәricilәr:

513. Patenthüquq göstәricilәri:

512 Standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri:

İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
Baza, etalon yaxud rәqabәt nümunәsi ilә müqayisәdә keyfiyyәtin xüsusiyyәtini hansı göstәrici xarakterizә edir
dәyәr vә natural vahidlә xarakterizә olunur
mәhsulun bir xassәsini xarakterizә edir•
mәhsulun bir neçә xassәsini xarakterizә edir

İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
mәhsulun bir xassәsini xarakterizә edir
dәyәr vә natural vahidlә xarakterizә olunur
Baza, etalon yaxud rәqabәt nümunәsi ilә müqayisәdә keyfiyyәtin xüsusiyyәtini hansı göstәrici xarakterizә edir•
mәhsulun bir neçә xassәsini xarakterizә edir

İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
mәhsulun bir xassәsini xarakterizә edir
Baza, etalon yaxud rәqabәt nümunәsi ilә müqayisәdә keyfiyyәtin xüsusiyyәtini hansı göstәrici xarakterizә edir
dәyәr vә natural vahidlә xarakterizә olunur•
mәhsulun bir neçә xassәsini xarakterizә edir

insana estetik tәsir dәrәcәsini xarakterizә edir
müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir
İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
mәhsulun istismarında әtraf mühitә zәrәrli tәsirin dәrәcәsini әks etdirir•
mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks etdirir

istehsalda istifadә olunan resusrveriminin sәviyyәsini
Mәhsulun istifadә müddәtindә öz funksiyasını, xarakteristikasını saxlamağa imkan verir
Mәhsulun keyfiyyәtini, xassәlәrini, qabiliyyәtini vә verilmiş şәraitdә öz funksiyasını yerinә yetirmәyini
xarakterizә edir
mәmulatın orijinallığını, xarici görünüşünü, insana tәsir dәrәcәsini xarakterizә edir•
texnoloji tsikl prosesindә material, әmәk vasitәlәri vә zamandan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edir

mәhsulun patent müdafiәsinin, patent tәmizliyinin dәrәcәsini xarakterizә edir
müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir
İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
istismarın rahatlığını komfortu әks etdirir•
mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks etdirir

istismarın rahatlığını komfortu әks etdirir
müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir
İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
mәhsulun patent müdafiәsinin, patent tәmizliyinin dәrәcәsini xarakterizә edir•
mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks etdirir

istismarın rahatlığını komfortu әks etdirir
müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir
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511. Yükdaşıma göstәricilәri:

510. Tәhlükәsizlik göstәricilәri:

509. Tәhlükәsizlik göstәricilәri:

508. Texniki nәzarәtin tәşkili nәdә özünü tamamlamır?

507. Texniki nәzarәtin tәşkili nә ilә özünü göstәrir?

506. Texniki nәzarәtin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

505. Texniki nәzarәtin әsas vәzifәsi nә ilә tamamlanmır?

İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks etdirir•
mәhsulun patent müdafiәsinin, patent tәmizliyinin dәrәcәsini xarakterizә edir

istismarın rahatlığını komfortu әks etdirir
mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks etdirir
İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir
müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir•
mәhsulun patent müdafiәsinin, patent tәmizliyinin dәrәcәsini xarakterizә edir

istismarın rahatlığını komfortu әks etdirir
mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks etdirir
müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir
İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir•
mәhsulun patent müdafiәsinin, patent tәmizliyinin dәrәcәsini xarakterizә edir

mәhsulun bir neçә xassәsini xarakterizә edir
Baza, etalon yaxud rәqabәt nümunәsi ilә müqayisәdә keyfiyyәtin xüsusiyyәtini hansı göstәrici xarakterizә edir
dәyәr vә natural vahidlә xarakterizә olunur
İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir•
mәhsulun bir xassәsini xarakterizә edir

zay vә qüsurların sistemli olaraq tәhlil edilmәsinin işlәnib hazırlanmasında
keyfiyyәtin nәzarәtin tәşkilinin formalarının müәyyәn edilmәsindә
keyfiyyәtә nәzarәtin tәşkilinin layihәlәndirilmәsi vә hәyata keçirilmәsindә
tipik sınaqların vә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә•
nәzarәt üsullarının texnikiiqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmasında

istehsal şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi
standartlaşdırılmanı hәyata keçirilmәsi
mәhsulun sertifikasiyasının hәyata keçirilmәsi
zay vә qüsurlu mәhsulların olmasının aradan qaldırılmasının daim tәhlil edilmәsi•
tipik sınaqların vә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi

istehsal şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi
standartlaşdırılmanı hәyata keçirilmәsi
mәhsulun sertifikasiyasının hәyata keçirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması üçün müәyyәn tәdbirlәrin görülmәsi•
tipik sınaqların vә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi

mәhsulun keyfiyyәtli olması üçün tәdbirlәrin görülmәsi
zay mıhsulun aşkar edilmәsi
standartlara, texniki şәraitә uyğun keyfiyyәtli mәhsul buraxmağın tәmin edilmәsi
mәhsulun sertifikasiyasının hәyata keçirilmәsi•
zay mәhsulun xәbәrdar edilmәsi
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504. İstehsalın attestasiyası:

503. Sertifikasiya:

502. Texniki şәrait:

501. Texniki nәzarәt:

500. Keyfiyyәtin kompleks göstәricilәri bölünür:

499. Keyfiyyәt göstәricilәrinin mәcmusuna әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikası:

498. Mәhsulun obyektiv qabiliyyәti onun yaradılması, istismarı vә istehlakı zamanı meydana çıxır:

mәhsulun müәyyәn normativ, texniki sәnәdlәrinin tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsinә kompleks
yanaşma
mәhsulun keyfiyyәtinin norma, normativ, qayda, xarakterik cәhәtlәri axıra kimi işlәnib hazırlanmamışdır
Mәhsulun hazırlanmasının normaları, normativlәrin, qaydaları vә xarakterik xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn
edilmәsinin işlәnib hazırlanması
müәyyәn vaxtda istehsalın mәhsulun keyfiyyәtinә olan qabiliyyәtinin tәsdiqlәnmәsi•
obyektin müәyyәn edilmiş qaydalara uyğunluğunun yoxlanılması

müәyyәn vaxtda istehsalın mәhsulun keyfiyyәtinә olan qabiliyyәtinin tәsdiqlәnmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin norma, normativ, qayda, xarakterik cәhәtlәri axıra kimi işlәnib hazırlanmamışdır
Mәhsulun hazırlanmasının normaları, normativlәrin, qaydaları vә xarakterik xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn
edilmәsinin işlәnib hazırlanması
mәhsulun müәyyәn normativ, texniki sәnәdlәrinin tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsinә kompleks
yanaşma

•
obyektin müәyyәn edilmiş qaydalara uyğunluğunun yoxlanılması

müәyyәn vaxt әrzindә istehsalın mәhsul keyfiyyәtinә olan qabiliyyәtinin tәsdiqlәnmәsi
texniki tәlәblәrә aid edilәn uyğunluğun yoxlanılması
tәklif edilәn vә yerinә yetirilәn tәlәblәrin normaların, qaydaların işlәnib hazırlanması üzrә fәaliyyәt
keyfiyyәt tәlәblәrinin axıra kimi müәyyәn edilmәmәsi•
müәyyәn normativ texniki sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqlәnmәsinә kompleks yanaşma

müәyyәn normativ texniki sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqlәnmәsinә kompleks yanaşma
tәklif edilәn vә yerinә yetirilәn tәlәblәrin normaların, qaydaların işlәnib hazırlanması üzrә fәaliyyәt
texniki tәlәblәrә aid edilәn uyğunluğun yoxlanılması•
müәyyәn vaxt әrzindә istehsalın mәhsul keyfiyyәtinә olan qabiliyyәtinin tәsdiqlәnmәsi
keyfiyyәt tәlәblәrinin axıra kimi müәyyәn edilmәmәsi

tәşkilati, hüquqi, kadr vә s.
tәktәk, kompleks
mütlәq vә nisbi
inteqral, yekun, indeks•
tәyinat göstәricilәrietibarlılıq, tәhlükәsizlik, texnolojilik vә s.

bütün göstәrilәnlәr
keyfiyyәt göstәricisi
әmtәnin keyfiyyәti
keyfiyyәtin sәviyyәsi•
mәhsulun xassәsi

bütün göstәrilәnlәr
keyfiyyәt göstәricisi
әmtәnin keyfiyyәti
mәhsulun xassәsi•
keyfiyyәtin sәviyyәsi
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497. Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi amilinә nә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә 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, tam lı ğı, mühitә vә üsluba uyğunluğu,
özünün ifadәliyi, for ma sәlistliyi, görünüş vә «göz  ox şamağı» kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?

493 Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi «insanmaşınmühit» sistemini xarakterizә edir?

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

491. Mәhsulun texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi nә ilә müqayisә olunur?

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

istifadә olunan avadanlıqların sayının artırılması
fәhlәlәrin әmәk haqqının artırılması
ucuz xammalmaterialların tәtbiqi
tullantısız, resurslara qәnaәt texnikasının tәtbiqi•
xammalmaterialların istehsala hazırlanması prosesinin tezlәşdirilmәsi

hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması;
istehsalçı vә istehlakçıların dav ra nışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların müәyyәn edil mә si;
mәhsulun layi hә lәn  dirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması;
işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi.•
tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sı naqların aparıl ma sı;

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

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

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

umumzavod xәrclәri
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrc lәr
mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrc lәr
yoxlama vә sınaq la rın ke çirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrc lәr•
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı

ekoloji tәmiz mәhsulla
başqa sexlәrdә hazırlanan mәhsullarla
keçәn ildә istehsal olunan mәhsulla
ölkә vә dünyanın әn yaxşı nümunәlәri ilә•
hәmin regionda hazırlanan mәmulatlarla
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489. Keyfiyyәtin hansı göstәricilәri istehsalda istifadә olunan resursların qaytarılması sәviyyәsini
xarakterizә edir?

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

487 Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

486 Mәmulatın estetik göstәricilәri:

485 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

484 Mәmulatın etibarlılığı:

483 Tex nolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?

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

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

mәmulatın xidmәt müd    dәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
mәmulatın xidmәt müd    dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy yәn edil miş
funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsәlәrini özündә
birlәşdirir
mәmulatın oricinallığı, tam lı ğı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for ma sәlistliyi, görünüş kimi
xassәlәri özündә birlәşdirir

•
mәmulatın xidmәt müd    dәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

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

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

•
mәmulatın xidmәt müd    dәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir

•
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482. Müәssisәdә keyfiyyәt idarә edilir:

481. Tәhlükәsizlik göstәricisilәrinә aiddir:

480. Etibarlılıq göstәricisinә aiddir:

479. Tәyinat göstәricilәrinә aid edilir:

478. Texnoloji tәşkil prosesindә materiallardan sәmәrәli istifadә edilmәsini hansı göstәricilәr tәmin edir?

477. Mәhsulun hansı göstәricilәri onun istifadә olunmasında öz funksiyasını saxlamağa imkan verir?

476. Mәhsulun keyfiyyәtini, xassәlәrini, qabiliyyәtini vә verilmiş şәraitdә öz funksiyasını yerinә
yetirmәyi hansı göstәricilәr xarakterizә edir?

maşının yığılmasının mürәk kәb liyi, materialәmәk, fondtutumluğu göstәricilәri aid edilir;•
maşının qabariti, işlәmә prinsiplәri, qiymәti әmәktutumluğu göstәricilәri aid edilir;
maşının istismarnın mürәk kәb liyi, sürәti vә mәhsuldarlığı göstәricilәri aid edilir;
maşının ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir;
maşının yığılmasının maya dәyәri, ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir

bütün göstәrilәnlәrlә
keyfiyyәt piramidası ilә
keyfiyyәt dәrnәklәri ilә
keyfiyyәt petlisi ilә•
keyfiyyәt sertifikatı ilә

qapalılıq
uzun ömürlülük, tәhlükәsizlik
mәhsuldarlıq, güc
müdafiә vaxtının hazırlanması•
tәmirә qabiliyyәtlilik

müdafiә vaxtının hazırlanması
tәmirә qabiliyyәtlilik
mәhsuldarlıq, güc
uzun ömürlülük, tәhlükәsizlik•
qapalılıq

müdafiә vaxtının hazırlanması
tәmirә qabiliyyәtlilik
uzun ömürlülük, tәhlükәsizlik
mәhsuldarlıq, güc•
qapalılıq

nәqliyyat tutumluluğu
etibarlılıq göstәricisi
tәyinat göstәricisi
texnolojilik göstәricisi•
tәhlükәsizlik göstәricisi

nәqliyyat tutumluluğu
tәhlükәsizlik göstәricisi
tәyinat göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi•
texnolojilik göstәricisi

nәqliyyat tutumluluğu
tәhlükәsizlik göstәricisi
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475. Xarakterizә edilәn xassәlәrә görә keyfiyyәt göstәricilәri bölünür:

474. Tәtbiq olunmalarına görә keyfiyyit göstәricilәri bölünür:

473. Mәhsulun xarakterizә edilәn xassәlәrindәn asılı olaraq keyfiyyәt göstәricilәri bölünür:

472. Mәhsulun bir vә ya bir neçә xassәsinin miqdar xarakteristikası

471. Yeni mәhsulun keyfiyyәti necә müәyyәn edilir?

470. Yaxşı üstünlüklәrә malik әmtәәlәri kim seçir?

469. Texniki nәzarәtә nә cәlb olunmur?

etibarlılıq göstәricisi
tәyinat göstәricisi•
texnolojilik göstәricisi

tәşkilati, hüquqi, kadr vә s.
tәyinat göstәricilәrietibarlılıq, tәhlükәsizlik, texnolojilik vә s.•
mütlәq vә nisbi
inteqral, yekun, indeks
tәktәk, kompleks

tәşkilati, hüquqi, kadr vә s.
tәktәk, kompleks
inteqral, yekun, indeks
mütlәq vә nisbi•
tәyinat göstәricilәrietibarlılıq, tәhlükәsizlik, texnolojilik vә s.

tәşkilati, hüquqi, kadr vә s.
inteqral, yekun, indeks
mütlәq vә nisbi
tәktәk, kompleks•
tәyinat göstәricilәrietibarlılıq, tәhlükәsizlik, texnolojilik vә s.

bütün göstәrilәnlәr
mәhsulun xassәlәri
әmtәәnin keyfiyyәti
keyfiyyәtin göstәricisi•
keyfiyyәtin sәviyyәsi

bütün göstәrilәnlәr
sifarişçilәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq
rәqiblәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq
istehlakçıların tәlәblәrinә uyğunluğu kimi•
istehsalşıların tәlәblәrinә uyğun olduğu kimi

rәqib
sifarişçi
istehsalçı
istehlakçı•
vasitәçi

avadanlıqlar, mәhsul istehsalının texnoloji proseslәri
istehsal işlәmәlәri, detallar, yığma materialları
müәssisәyә daxil olan xammal, material , yanacaq
rәqibin mәhsulları•
mövcud müәssisәdә istehsal olunan hazır mәmulatlar
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468. Obyektin texniki tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması:

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

466. Kalorilik keyfiyyәt göstәricilәrini hansı qrupa aid etmәk olar?

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

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

463. Hansı göstәricilәr mәhsulun istismarında әtraf mühitә zәrәrli tәsirin dәrәcәsini әks etdirir?

462. Hansı göstәricilәr insana estetik tәsir göstәrir?

461. Hansı göstәricilәrin istismarın rahatlığını komfortu әks etdirir?

istehsalın attestasiyası
texniki şәrait
standartlaşdırma
texniki nәzarәt•
sertifikasiya

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

estetik göstәricilәri
iqtisadi göstәricilәri
sosial tәyinatlı göstәricilәri
funksional göstәricilәri•
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

nәqliyyat tutumluğu
erqonomik
iqtisadi
ekoloji•
estetik göstәricilәr

nәqliyyat tutumluğu
erqonomik
iqtisadi
estetik göstәricilәr•
ekoloji
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460. Hansı göstәricilәr mәhsulun patent müdafiәsinin, patent tәmizliyinin dәrәcәsini xarakterizә edir?

459 Hansı göstәricilәr mәhsulun tәrkibindә standart, eynilәşmә, orginal hissәlәrin istifadә dәrәcәsini әks
etdirir?

458. Hansı göstәricilәr müxtәlif nәqliyyat növlәrindә mәhsulun keyfiyyәt xassәlәrinә zәrәr vurmadan
daşınma dәrәcәsini xarakterizә edir?

457 İstismar vә saxlanılma zamanı hansı göstәricilәr tәhlükәsizlik dәrәcәsini qiymәtlәndirir?

456. Keyfiyyәtin hansı göstәricisi mәhsulun bir neçә xassәsini xarakterizә edir?

455. Keyfiyyәtin hansı göstәricisi mәhsulun bir xassәsini xarakterizә edir?

454 Baza, etalon yaxud rәqabәt nümunәsi ilә müqayisәdә keyfiyyәtin xüsusiyyәtini hansı göstәrici
xarakterizә edir?

nәqliyyat tutumluğu göstәricilәr
estetik göstәricilәr
iqtisadi
erqonomik•
ekoloji

tәyinat göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә göstәricisi
patenthüquq göstәricisi•
tәhlükәsizlik göstәricisi

texnolojilik göstәricisi
standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri•
tәyinat göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi
tәhlükәsizlik göstәricisi

texnolojilik göstәricisi
tәhlükәsizlik göstәricisi
nәqliyyat tutumluluğu•
tәyinat göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi

nәqliyyat tutumluluğu
tәhlükәsizlik göstәricisi•
tәyinat göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi
texnolojilik göstәricisi

bütün göstәrilәnlәr
kompleks•
mütlәq
nisbi
fәrdi

kompleks
mütlәq
fәrdi•
nisbi
bütün göstәrilәnlәr
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453. Keyfiyyәtin hansı gğstәricisi cinsi vә dәyәr vahidlәri ilә ifadә olunur?

452 Mәhsulun keyfiyyәti:

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

450 Mәhsulun keyfiyyәti:

610 Tәtbiq olunacaq yeni texnikanın iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanmasında hansı göstәricilәrdәn
istifadә oluna bilәr?

609 Yenliyin sәmәrәliliyi necә hesablanır?

nisbi
mütlәq
bütün göstәrilәnlәr
fәrdi•
kompleks

bütün göstәrilәnlәr
mütlәq•
nisbi
fәrdi
kompleks

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

yoxlama vә sınaq la rın ke çirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrc lәr
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrc lәr•
keyfiyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә di gәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri
zay mәhsulla әlaqәdar olan xәrc lәr
reklamasiya hesabina mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi

mәhsulun qiymәtini müәyyәn etmәklә onun istehsalının rentabelliyini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn
göstәricilәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә lәbatı ödә mә yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusudur

•
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә materialtutumunun aşağı salınması imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә lәbatı ödә mә yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn vә yalnız istesalçı üçün
әhәmiyyәtli olan xassәlәrin mәcmusudur

dәyәr, natural vә şәrti natural göstәricilәr
dәyәr, natural vә texnikiiqtisadi göstәricilәr•
әmәk, natural vә şәrti natural göstәricilәr
dәyәr, әmәk vә maliyyә göstәricilәri
dәyәr, әmәk vә texnikiiqtisadi göstәricilәr

texnoloji sәmәrәliliyin iqtisadi sәmәrәliliyә nisbәti kimi;
texniki sәviyyәnin artımının sәrf edilәn resurslara nisbәti kimi;
sәrf edilәn resursların texniki sәviyyәnin artımına nisbәti kimi;
iqtisadi sәmәrәliliyin texnoloji sәmәrәliliyә nisbәti kimi;
texnoloji sәmәrәliliklә iqtisadi sәmәrәliliyinin cәmi kimi.•
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608 Elmitәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәrinin texnoloji sә mәrәliliyi necә hesablanır?

607. Yeni texnika tәtbiqinin ümumilәşdirici vә texnikiiqtisadi göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil

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

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

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

603. Texnoloji prosesinin tәtbiqindә iki variant müqayisә olunur. I variant üzrә: kapital qoyuluşu K1=11
min man. vә maya dәyәri C1=11,5 min man., II variant üzrә: K2=14 min man. vә C2=10,5 min man. En=0,2
olarsa, әlavә kapital qoyuluşunun müqayisәli sәmәrәlilik göstәricisini hesablayın

602. Texnoloji prosesinin tәtbiqindә 2 variant müqayisә olunur. I variant üzrә: kapital qoyuluşu K1=11
min man. vә maya dәyәri C1=11,5 min man., II variant üzrә: K2=14 min man. vә C2=10,5 min man. En=0,2

texniki sәviyyәnin artımı ilә sәrf edilәn resursların cәmi kimi.
texniki sәviyyәnin artımının sәrf edilәn resurslara nisbәti kimi;•
texniki sәviyyәnin artımı ilә sәrf edilәn resursların hasili kimi;
texniki sәviyyәnin artımı ilә sәrf edilәn resursların fәrqi kimi;
sәrf edilәn resursların texniki sәviyyәnin artımına nisbәti kimi;

ümumi istehsal meydançasından alınan mәhsulun hәcmi;•
istehsal sahәsinin, sexin vә müәssisәnin istehsal gücü;
әmәyin enerji vә elektriklә silahlılığı;
mәhsulun yüksәk texnolojilik dәrәcәsi;
fәhlә әmәyinin mexaniklәşdirilmiş әmәklә әhatә sәviyyәsi;

0,5 il•
2 il
5 il
7 il
1 il

5 il
2 il•
1 il
0,5 il
7 il

sadalananlardan heç biri
birinci•
ikinci
üçüncü
bütün sadalananlar

3 il
0,33 il•
5 il
2 il
7 il
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olarsa, әlavә kapital qoyuluşunun özünü ödәmә müddәtini hesablayın

601. En= 0.2 olarsa, gәtirilmiş xәrclәr üzrә mәblәğ daha әlverişli hesab oluna bilәr, әgәr: I variant –
kapital qoyuluşu (K1)=10 min man., maya dәyәri (C1)=12 min man, II variant  K2=11 min man., C2=11.5
min man, III variant  K3=14 min man., C3=10.5 min man

600. Xәrclәrin nisbi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

599. Xәrclәrin ümumi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

598. Әsaslı vәsait qoyuluşunun iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsindә sәmәrәlilik göstәricisi
kimi nә qәbul olunur?

597. Әsaslı vәsait qoyuluşunun iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsindә sәmәrә kimi nә qәbul
olunur?

596. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aid deyil?

0,33 il
3 il•
5 il
2 il
7 il

sadalananlardan heç biri
ikinci
birinci
üçüncü•
bütün sadalananlar

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

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

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

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

milli gәlir
mәnfәәt
istehsalın rentabelliyi
material tutumu•
ictimai әmәk mәhsuldarlığı
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595. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aiddir?

594. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aid deyil?

593. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aiddir?

592. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aid deyil?

591. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aiddir?

590. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin funksional göstәricilәrinә aid deyil?

589. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin ümumi göstәricilәrinә aiddir?

588. İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin ümumilәşdirici göstәricisi nәdir?

milli gәlir
mәnfәәt
istehsalın rentabelliyi
material tutumu•
ictimai әmәk mәhsuldarlığı

milli gәlir
mәnfәәt
mәhsulun rentabelliyi
fondverimi•
ictimai әmәk mәhsuldarlığı

milli gәlir
mәnfәәt
mәhsulun rentabelliyi
fondverimi•
ictimai әmәk mәhsuldarlığı

kapitalin gәlirliliyi
gәlir
fondverimi
mәnfәәt•
material tutumu

kapitalin gәlirliliyi
gәlir
fondverimi
mәnfәәt•
material tutumu

әmәk tutumu
gәlir
fondverimi
rentabellik•
material tutumu

әmәk tutumu
gәlir
fondverimi
rentabellik•
material tutumu

milli gәlirin, tәbiәtin mühafizәsinә çәkilәn xәrclәrin, dövriyyә fondlarının dәyәri ilә әmәk haqqının cәminә olan
nisbәtidir;
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566

567

568

569

570

571

587. Aşağıdakılardan hansı istehsalın sәmәrәliliyini xarakterizә etmir?

586. İctimai istehsalın sәmәrәlilik meyarı nәdir?

585. Layihә variantlarından әn sәrfәlisinin seçilmәsindә istifadә olunan sәmәrәlilik:

584. Sәmәrәnin ümumi hәcmini xarakterizә edәn sәmәrәlilik:

583. İstehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә nә aiddir?

582. Müәssisә o vaxt rentabelli işlәyir ki, onun?

581. Sәmәrәliliyin mahiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi hansı әlamәtә görә aparılır?

milli gәlirin, illik ölçüyә gәtirilmiş hәm istehsal әsas fondlarının dәyәri vә hәm dә tәbiәtin mühafizәsinә çәkilәn
xәrclәrin, dövriyyә fondlarının dәyәrinin cәminә olan nisbәtidir;
milli gәlirin, illik ölçüyә gәtirilmiş hәm istehsal әsas fondlarının dәyәri vә hәm dә tәbiәtin mühafizәsinә çәkilәn
xәrclәrin cәminә olan nisbәtidir;
milli gәlirin, illik ölçüyә gәtirilmiş hәm istehsal әsas fondlarının dәyәri vә hәm dә tәbiәtin mühafizәsinә çәkilәn
xәrclәrin, dövriyyә fondlarının dәyәri ilә әmәk haqqının cәminә olan nisbәtidir;

•
milli gәlirin, illik ölçüyә gәtirilmiş hәm istehsal әsas fondlarının dәyәrinә olan nisbәtidir;

material mәsrәflәrinә qәnaәt eilmәsi
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan vaxtın azaldılması
vaxt vahidi әrzindә istehsal olunan mәhsulun kәmiyyәtcә çoxaldılması
işçilәrin sayının artması•
mәhsul vahidinin maya dәyәrinin azaldılması

il әrzindәki әmәk mәhsuldarlığı.
il әrzindә istehsal edilmiş adam başına düşәn ümumi daxili mәhsul;
il әrzindә istehsal edilmiş ümumi daxili mәhsul;
il әrzindә istehsal edilmiş milli gәlir;•
il әrzindә istehsal edilmiş ümumi milli mәhsul;

mütlәq (ümumi)
sosial
lokal
nisbi (müqayisәli)•
xalq tәsәrrüfatı

sosial
xalq tәsәrrüfatı
nisbi (müqayisәli)
mütlәq (ümumi)•
lokal

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

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

cәmi xәrclәrә görә
iqtisadi sәmәrәyә görә



572

573

574

575

576

577

578

580. Hansı göstәricilәr funksional göstәricilәrә aiddir?

579. ETT effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәri:

578. İstehsalın rentabelliyini müәssisәnin ölçüsü ilә müqayisә etmәk olarmı?

577. ETTyә yönәldilәn xәrclәr necә tәsniflәşdirilir?

576. ETT xәrclәrinin xüsusiyyәtlәrinә nә aid edilir?

575. ETTnin xüsusiyyәtlәrinә nә aid edilmir?

574. ETT xәrclәrinә nә aid edilir?

sәmәrәlilik göstәricisinә görә
sәmәrәlilik meyarına görә•
gәtirilmiş xәrclәrә görә

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

elmitexniki tәdbirlәrin yekun effektivlik göstәricisi
ETT tәdbirlәrinin istehsalda tәtbiqindәn әldә edilәn illik iqtisadi effekt göstәricisi
ETT tәdbirlәrindәn әldә edilәn iqtisadi effekt•
ETT tәdbirlәrinin müqayisәli effektliyi
elmitexniki tәdbirlәrin keçirilmәsi nәticәsindә әldә edilәn әlavә mәnfәәt göstәricisi

olar, әgәr müәssisәlәr bir sahәdә mәşğuldurlar
yox, belә ki, müәssisәlәrin ölçülәri istehsalın rentabelliyinә tәsir edir
olar, belә ki, rentabellik nisbi göstәricidir•
yox, ona gorә ki, müәssisәlәr müxtәlif resurslardan istifadә edirlәr
olar, әgәr rentabellik eyni adlı mәhsul buraxan müәssisәlәr üçün hesablanırsa

xüsusi, cәlb edilmiş
elmi tәdqiqatlara, işlәmәlәrә vә yeniliklәrin mәnimsәnilmәsinә•
layihәlәndirmәyә, yeni tikintiyә, yeniliklәrin mәnimsәnilmәsinә
tәdqiqatlara, işlәmәlәrә, sәnaye istehsalına
qısa müddәtli, orta müddәtli, uzun müddәtli

birdәfәlik, xәrclәrin unikal xarakteri•
vәsaitin istehsala qoyulması vә son effektin әldә edilmәsi arasında qısa vaxt
ETT yönәldilәn xәrclәr unuversal xarakterә malikdir
xәrclәrin geri qaytarılması hәr bir tәdqiqat üzrә ayrılıqda müәyyәnlәşdirilir
uzun “laq” vaxtı

uzun “laq” vaxtı
birdәfәlik ödәnilmәsi
nәhәng kәşflәrin effekti nәinki mövcud yeniliklәrin, hәmçinin cәmiyyәtin elmә yönәltdiyi çoxillik xәrclәrin
ödәnilmәsinә qadirdir
xәrclәrin ödәnilmәsi
vәsaitin istehsala qoyulması vә son effektin әldә edilmәsi arasında qısa vaxt•

nәzәri (fundamental) tәdqiqatların xәrci
tәdqiqatlara, işlәmәlәrә vә yeniliklәrin mәnimsәnilmәsinә yönәldilәn xәrclәr•
әsas kapitala investisiya
dövriyyә fondlarına vә elmiistehsal fondlarına investisiyalar
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582
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584

573. ETT xәrclәrinә nә aid edilmir?

Yeni texnikanın sәmәrәliliyi necә hesablanır?

571. Mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği necә hesablanır?

570. İqtisadi effektin hansı növü hesabat materiallarına görә müәyyәn edilir vә yeniliklәrin istifadәsi
prosesindә “tәdqiqatistehsal” mәrhәlәsini xarakterizә edir?

569. İqtisadi effektin hansı növü elmitexniki potebsialın hәcmini xarakterizә edir vı istehsalın
effektliyinin yüksәldilmәsinin planlaşdırılması ilә ETTyә xidmәt edir?

568. İqtisadi effektin hansı növü işlәmәlәr qurtardıqdan sonra, sınaqların keçirilmәsinin yekununa vә
yeniliklәrin tәtbiqi üçün seçilmiş nümunәlәrә görә hesablanır?

elmi işçilәrin әmәk haqqı xәrci

tәbii resursların mühafizәsinә vә bәrpasına xәrclәr
dövriyyә elmiistehsal fondlarına kapital qoyuluşları•
tәdqiqatlara, işlәmәlәrә vә yeniliklәrin mәnimsәnilmәsinә yönәldilәn xәrclәr
әsas elmiistehsal fondlarına kapital qoyuluşları
elmitexniki işçilәrin hazırlamasına xәrclәr

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

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

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

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

layihә
nisbi
mütlәq
plan
faktiki•

nisbi
mütlәq
plan•
layihә
faktiki

nisbi
plan•
layihә
faktiki
mütlәq
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567. Hansı iqtisadi effektә әsasәn resurslar müxtәlif elmi istiqamәtlәr arasında bölüşdürülür?

566. İqtisadi effektin hansı növü proqnozlaşdırılır vә göstәrilәn effektliyi ifadә edir?

565. Effektin uyğun xәrclәrlә qarşılıqlı әlaqәsindә hansı amil hәlledici hesab edilir?

564. Effekt hansı göstәricilәrlә ifadә edilir?

Nisbi (müqaisәli) sәmәrәlilik nәdir?

Mütlәq sәmәrәlilik nәdir?

561. ETT üzrә tәdbirlәr istiqamәtlәnmişdir:

560. ETT effektinin hansı növünün dәyәrlә ifadә etmәk mümkün deyil?

plan
layihә•
nisbi
mütlәq
faktiki

nisbi
layihә•
plan
faktiki
mütlәq

xәrclәrin geri qaytarılması müddәti
vaxt amili•
iqtisadi
mәnfәәtin hәcmi
effektivlik

dәyәr
bütün göstәricilәrlә
natural vә әmәk•
natural
әmәk

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

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

müәssisәnin işçilәrinin sayının artırılmasına
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә•
müәssisәnin işçilәrinin әmәk haqqlarının artırılmasına
kapital qoyuluşunun ixtisar edilmәsinә
dolayı xәrclәrin aşağı salınmasına

quruluş (struskur)

•
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559. İqtisadi effektin hansı növü hәm müsbәt, hәm dә mәnfi kәmiyyәt ola bilәr?

558. İctimai әmәyә qәnaәt xәrclәrinin mәblәği necә müәyyәn edilir?

557. Mәcmuna görә iqtisadi effektin növlәri:

556. İqtisadi maraqlar sәviyyәsindә iqtisadi effektin növlәri:

555. ETT sferasında iqtisadi effektin hansı növü elmitexniki tәşkilatların fәaliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsindә әsas meyar hesab edilir?

554. Vaxta görә iqtisadi effektin növlәri:

553. ETT hansı xarakteri bütün xalq tәsәrrüfat nәticәlәrini әks etdirir?

sosial•
hәcm
resurs
ekoloji

quruluş (struskur)
ekoloji•
sosial
hәcm
resurs

canlı әmәyin mәblәği, material, әsaslı vәsait qoyuluşu
gәtirilmiş xәrclәr üzrә•
xәrclәrin geri qaytarılması vaxtına görә
maya dәyәrinin vә kapital qoyuluşunun mәblәği
cari vә kapital qoyuluşu xәrclәrinin mәblәği

iqtisadi, ekoloji, sosial, informasiya
ictimai әmәyә qәnaәt, hәcm, quruluş (struktur)•
sosial, iqtisadi
layihә, plan, faktiki
xalq tәsәrrüfatı vә tәsәrrüfathesab

layihә, plan, faktiki
iqtisadi, sosial, informasiya
ictimai әmәyә qәnaәt, hәcm, quruluş
xalq tәsәrrüfatı vә tәsәrrüfathesab•
sosial, iqtisadi

nisbәt
faktiki•
layihә
plan
mütlәq

tam (mütlәq), müqayisәli
iqtisadi, ekoloji, sosial
layihә, plan, faktiki•
uzun müddәtli, qısa müddәtli
sosial, iqtisadi

maliyyәiqtisad
sosial•
ekoloji
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552. Nәticә olur:

551. ETT hansı effektliyi әmәk şәraitinin, müühafizasinin vә işçilәrin maddimәdәni hәyat sәviyyәsinin
yaxşılaşdırılmasında özünü göstәrir?

550. Müәssisәnin iqtisadi sәmәrәlilik meyarını nә tәşkil edir?

549. İstehsalın sәmәrәliliyi nә demәkdir?

Әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

Sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri “sәmәrәlilik” göstәricisinә xasdır?

resurs
informasiya

mütlәq vә nisbi
müsbәt vә mәnfi•
müsbәt
mәnfi
nisbi

resuss
quruluş
hәcm
sosial•
ekoloji

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

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

xammal
әmәk (iş qüvvәsi)•
torpaq
kapital
sahibkarlıq qabiliyyәti

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

mütlәq göstәricidir.
nisbi göstәricidir.•
xәrc göstәricisidir.
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611

612

613

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri “sәmәrә” göstәricisinә xasdır?

Aşağıdakı variantlardan hansı әn sәmәrәli variantdır?

Maşınqayırma müәssisәsindә bazis ilindә mәhsul vahidinin maya dәyәri 220 manat, mәhsulun vahidinә
investisiyanın mәblәği 280 manat, yeni texnikanın tәtbiqindәn sora hәmin göstәricilәr müvafiq olaraq160 vә
340 manat istehsalın illik hәcmi 3000 әdәd vә En=0,2 olarsa onda yeni texnikanın sәmәrәliliyi nә qәdәr olar?

542 Maşınqayırma müәssisәsindә bazis ilindә mәhsul vahidinin maya dәyәri 200 manat, mәhsulun
vahidinә investisiyanın mәblәği 256 manat, yeni texnikanın tәtbiqindәn sora hәmin göstәricilәr müvafiq
olaraq140 vә 312 manat istehsalın illik hәcmi 2500 әdәd vә En=0,2 olarsa onda yeni texnikanın sәmәrәliliyi
nә qәdәr olar?

626 Qiymәtin әmәlәgәlmәsinin әn geniş yayılmış metodlarına aid deyil:

625. Müqavilә qiymәtlәri:

624. Azad qiymәtlәr:

ölçüyә gәlmәyәn göstәricidir.
hәcm göstәricisidir.

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

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

122000 manat
144000 manat•
130000 manat
145000 manat
120000 manat

105000 manat
122000 manat•
120000 manat
112000 manat
110000 manat

Zәrәrsizliyin tәhlili vә hәdәf mәnfәәtinin tәmin edilmәsi metodu;
Mәhsulun kәmiyyәti әsasında qiymәtqoyma metodu;•
Qapalı sövdәlәşmәlәr әsasında qiymәtqoyma metodu.
Mәhsulun hiss edilәn faydalılığı (dәyәrliliyi) әsasında qiymәtqoyma metodu;
“Xәrclәrin orta hәcmi üstәgәl mәnfәәt” metodu;

Yanacaqenergetika kompleksi mәhsullarına vә xidmәt sahәlәrinә, tәbii monopolizmә müstәsna müәyyәn edilir
bazarda tәlәb vә tәklifin tәsiri altında formalaşır
Adәtәn fәrdi sifarişlәrlә standart olmayan mәhsul istehsalına bağlanan sazişlәrdә tәtbiq olunur•
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir
Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı, fermer tәsәrrüfatları vә әhaliyә satılan xammalın
qiymәtlәrilә müәyyәn edilir
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615

616

617

618

619

620

623. yeni texnikaya olan tәlәb, tәklifin balanslaşdırılmış prinsip:

622. Yeni texnikaya qiymәtqoymanın vәzifәlәri:

621. Yeni texnikanın qiymәtlәndirilmәsinin hansı prinsiplәrinә uyğun olaraq, geoloji kaşfiyyat,
meşәlәrin bәrpası, әmәk vә tәbii resurslardan istifadә xәrclәrinin qiymәtinә daxil edilir?

620. Yeni texnikaya qiymәtqoyma prinsiplәrinә aiddir:

619. Tәsdiq olunanlardan hansı düzdür?

618. Müqavilә qiymәtlәri tәtbiq edilir:

617. Birdәfәlik vә fәrdi sifarişlә buraxılan yeni texnikaya qoyulan әn çox yayılmış qiymәt növü:

dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir
bazarda tәlәb vә tәklifin tәsiri altında formalaşır•
Yanacaqenergetika kompleksi mәhsullarına vә xidmәt sahәlәrinә, tәbii monopolizmә müstәsna müәyyәn edilir
Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı, fermer tәsәrrüfatları vә әhaliyә satılan xammalın
qiymәtlәrilә müәyyәn edilir
Adәtәn fәrdi sifarişlәrlә standart olmayan mәhsul istehsalına bağlanan sazişlәrdә tәtbiq olunur

yeni texnikaya qiymәtinin artması onun tәtbiqini mәhdudlaşdırır, qiymәtin aşaöı salınması isә istehsalı
mәhdudlaşdırır

•
yeni texnikanın qiymәtinin artması onun tәtbiq edilmәsinin hәvәslәndirir, qiymәtin aşağı düşmәsi isә istehsalı
artır
yeni texnikanın qiymәtinin artırılması eyni vaxtda tәlәb vә tәklifi artırır
yeni texnikaya qiymәtin azalması eyni vaxtda tәlәb vә tәklifi azaldır
yeni texnikaya qiymәt qoyulması onun tәtbiqinә tәsir etmir

yeni texnikanın istehsalçısının artan xәrclәrinin kompensasiyası (ödәnilmәsi)
tәlәbdәn asılı qiymәtin müәyyәn edilmәsi
tәklifdәn asılı qiymәtin müәyyәn edilmәsi
hәvәslәndirici qiymәtqoymanın tәtbiqi
resurslara qәnaәt edәn texnikanın effektliyi•

hәvәslәndirәn qiymәtqiymanın tәtbiqi
texnikanın qiymәtindәn asılı olaraq qiymәt
resurslara qәnaәt edәn texnikanın effektliyi•
tәlәblәrә uyğun qiymәt
tәkliflәrә uyğun qiymәt

tәlәblәrә uyğun qiymәt
resurslara qәnaәt edәn texnikanın effektliyi•
hәvәslәndirәn qiymәtqiymanın tәtbiqi
texnikanın qiymәtindәn asılı olaraq qiymәt
tәkliflәrә uyğun qiymәt

mәhsulların çatışmamazlığı şәraitindә qiymәtin aaşağı olması tәklfin artmasını hәvәslәndirir, mәhsulların çox
olmasında isә tәlәbi azaldır
qiymәtlәrin artırılması istehsalçıları hәvәslәndirir, ancaq istehlakçıları azaldır•
tәlәb vә tәklif nә qәdәr aşağıdırsa, qiymәt o qәdәr aşağı olar
istehsalçılar qiymәtlәrin aşağı olması ilә maraqlıdırlar, istehlakçılar isә qiymәtlәrin yuxarı olması ilә maraqlıdır
qiymәtlәrin aşağı olması istehsalın hәvәslәndirilmәsinә imkan yaradır

idxal olunan yeni texnikaya
fәrdi sifarişlә hazırlanan yeni texnikaya•
müәyyәn vaxt әrzindә istehsal olunan texnikaya
dövlәt müәssisәlәri tәrәfindәn alınan yeni texnikaya
yalnız yeni mәhsula vә xidmәtә
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622

623

624

625

626

627

616. Birdәfәlik vә fәrdi sifarişlәrlә istehsal edilәn yeni texnikaya qoyulan әn çox yayılmış qiymәt növü:

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

Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

Sәnaye müәssisәlәri öz mәhsuluna qiymәt müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansını nәzәrә
almalıdır?

612. ETT iqtisadi hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

611. Yeni texnikanın qiymәtlәndirilmәsi әlaqәdardır:

652. Elmitexniki potensıalın yekun göstәricilәri ğzündә әks etdirir:

topdan satış
müqavilә•
alış
tәnzim olunan
pәrakәndә

mövsumi
müqavilә•
alış
pәrakәndә
sabit

daimi
pillәli
hesabat
azad•
tәnzimlәyici

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

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

ETT maliyyәlәşdirilmәsi
yeni texnikanın qiymәtlәndirilmәsi•
motivasiya vә ETT tәdbirlәrinә nazarәt
ETT planlaşdırılması
ETT idarә edilmәsi

ETT maliyyәlәşdirilmәsi
ETT iqtisadi hәvәslәndirilmәsi•
motivasiya vә ETT tәdbirlәrinә nazarәt
ETT planlaşdırılması
ETT idarә edilmәsi

yiğılmış informasiya fondlarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
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630
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632

633
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651. Elmitexniki potensıal tәşkilati vә idarәetmә göstәricilәri:

650. Elmitexniki informasiya sistemlәrinin inkişaf sistemi әks etdirir:

649. Elmitexniki potensialın kadr göstәricilәrini әks etdirir:

648. Elmitexniki potensialın madditexniki göstәricilәri:

647. Elmitexniki potensial nәdir?

646. Elmitexniki potensial göstәricilәrinә aiddir:

645. Elmitexniki potensial göstәricilәrinә aid deyil:

elmitexniki mütәxәsislırin sayı vә tәsnifatı
elmdә vә texnikada planlaşdırma vә idarәetmәnin vәziyyәti
elmitexniki potensialın funksiyası vә inkişafı•
elmitexniki vә tәcrübә konstruktor işlәmәlәrinә hәr il ayrılan dövlәt xәrclәri

yiğılmış informasiya fondlarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
elmitexniki vә tәcrübә konstruktor işlәmәlәrinә hәr il ayrılan dövlәt xәrclәri
elmitexniki potensialın funksiyası vә inkişafı
elmitexniki mütәxәsislırin sayı vә tәsnifatı
elmdә vә texnikada planlaşdırma vә idarәetmәnin vәziyyәti•

elmitexniki mütәxәsislırin sayı vә tәsnifatı
yiğılmış informasiya fondlarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri•
elmitexniki vә tәcrübә konstruktor işlәmәlәrinә hәr il ayrılan dövlәt xәrclәri
elmdә vә texnikada planlaşdırma vә idarәetmәnin vәziyyәti
elmitexniki potensialın funksiyası vә inkişafı

elmitexniki potensialın inkişafı
elmdә vә texnikada planlaşdırma vә idarәetmәnin vәziyyәti
elmitexniki vә tәcrübә konstruktor işlәmәlәrinә hәr il ayrılan dövlәt xәrclәri
yiğılmış informasiya fondlarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
elmitexniki mütәxәsislırin sayı vә tәsnifatı•

elmitexniki vә tәcrübә konstruktor işlәmәlәrinә hәr il ayrılan dövlәt xәrclәri•
yiğılmış informasiya fondlarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
elmitexniki potensialın funksiyası vә inkişafı
elmitexniki mütәxәsislırin sayı vә tәsnifatı
elmdә vә texnikada planlaşdırma vә idarәetmәnin vәziyyәti

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

texnikitexnoloji göstәricilәri
madditexniki göstәricilәri•
sosialiqtisadi göstәricilәri
tәşkilatiistehsal göstәricilәri
istehsaltexniki göstәricilәri

tәşkilati idarәetmә göstәricilәri
istehsaltexniki göstәricilәri•
kadrların göstәricilәri
madditexniki göstәricilәri



635

636

637

638

639

640

641

644. Elmitexniki potensial göstәricilәrinә aid deyil:

643. Elmitexniki potensialın göstәricilәrinә aid deyil:

642. İnformasıyanı tәrtibatı elmitexniki potensiala aid deyil:

641. Elmitexniki potensialın informasıyasına aid edilmir:

640. Elmin madditexniki bazasına aid edilmir:

639. Elmin madditexniki bazasına aid edilmir:

638. Elmitәdqiqat tәşkilatlarının quruluşu, onun çevikliyi, tәcili vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün elmi
tәdqiqat qruplarının tez bir zamanda formalaşması, bu:

inkişafın sәviyyә göstәricilәri vә elmitexniki infirmasiya sistemlәri

tәşkilati idarәetmә göstәricilәri
madditexniki göstәricilәri
kadrların göstәricilәri
sosialiqtisadi göstәricilәri•
inkişafın sәviyyә göstәricilәri vә elmitexniki infirmasiya sistemlәri

tәşkilati idarәetmә göstәricilәri
madditexniki göstәricilәri
kadrların göstәricilәri
texnikitexnoloji göstәricilәri•
inkişafın sәviyyә göstәricilәri vә elmitexniki infirmasiya sistemlәri

layihәkonstruktor sәnәdlәşdirmә
elmi hesabatlar
normativ texniki sәnәdlәr
elmi cihazlar vә avadanlıqlar•
yeniliklәrin nümunәlәri

layihәkonstruktor sәnәdlәşdirmә
elmi hesabatlar
normativ texniki sәnәdlәr
tәcrübәistehsal avadanlığı•
yeniliklәrin nümunәlәri

tәdqiqat vә işlәmәlәrin mexaniklәşdirilmәsi vasitәlәri
konstruksiya sistemlәrini vә modellәr üçün informasiya texnologiyası
elmi cihazlar, avadanlıqlar, nәzarәt ölçü cihazları
elmi sferanın tәşkilati idaraetmә strukturu•
tәcrübә istehsal avadanlığı

elmi kadrlar•
tәcrübә istehsal avadanlığı
konstruksiya sistemlәrini vә modellәr üçün informasiya texnologiyası
elmi cihazlar, avadanlıqlar, nәzarәt ölçü cihazları
tәdqiqat vә işlәmәlәrin mexaniklәşdirilmәsi vasitәlәri

maliyyә resursları
elmi kadrlar
elmin madditexniki bazası
elmi sferanın tәşkilatiidarәetmә strukturu•
informasiya
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637. Elmitәdqiqat әmәyinin mәcmusu, elmi avadanlıqlar, qurğular, tәcrübә zavodları, sexlәr,
laboratoriyalar aiddir:

636. Elmitexniki potensiala aiddir:

635. Elmitexniki potensial nә demәkdir?

634. Elmi sferanın madditexniki bazasına aiddir:

633. Elmi sferanın tәşkilatiidarәetmә strukturuna aiddir:

632. Elmitexniki potensialın informasıyasına aiddir:

631. Elmi kadrlara aiddir:

630. Elmin madditexniki bazasına aiddir:

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

maşınlar, avadanlıqlar, ölçü vә tәnzimlәmә cihazlar, elmi kadrlar
elmin madditexniki bazası, tәcrübi sexlәr, elmi kadrlar, maliyyә resursları
maşınlar, avadanlıqlar, ölçü cihazları, sexlәr vә laboratoriyalar
elmin madditexniki bazası, elmi kadrlar, informasiya, elmi sferanın tәşkilatiidarәetmә strukturu•
elmi avadanlıqlar, kadrlar, informasiya, idarәetmә strukturu

yeni elmi informasiya әldә etmәk üçün elmi tәdqiqat әmәyinin mәcmusu
elmi kadrların mәcmusu, ölkәnin resurslarının olması
elmitexniki tәrәqqinin bazasına әsasәn әmәk vasitәlәrinin vә әmәk cisimlәrinin daha da tәkmillәşdirilmәsi prosesi
ölkәdә elmin, texnikanın mühәndis işinin inkişaf sәviyyәsi•
yeni elmi informasiya әldә etmәk üçün ölkәnin elmitexniki müstәqilliyi

layihәkonstruktor sәnәdlәri
elmi hesabat
normativtexniki sәnәdlәr
elmi cihazlar vә avadanlıqlar•
yeniliklәrin nümunәlәri

xammal, material, elmi avadanlııqlar, güc vә işçi maşınlar
tәdqiqatçılar, texniklәr, laborantlar
elmi cihazlar, avadanlıqlar, eksperimental zavodlar, sexlәr, laboratoriyalar
elmitәdqiqat tәşkilatlarının strukturu vә onun çevikliyi•
normativtexniki sәnәdlәr, elmi hesabatlar, nümunәlәr, yeniliklәr

xammal, material, elmi avadanlııqlar, güc vә işçi maşınlar
tәdqiqatçılar, texniklәr, laborantlar
elmi cihazlar, avadanlıqlar, eksperimental zavodlar, sexlәr, laboratoriyalar
normativtexniki sәnәdlәr, elmi hesabatlar, nümunәlәr, yeniliklәr•
elmitәdqiqat tәşkilatlarının strukturu vә onun çevikliyi

xammal, material, elmi avadanlııqlar, güc vә işçi maşınlar
normativtexniki sәnәdlәr, elmi hesabatlar, nümunәlәr, yeniliklәr
elmi cihazlar, avadanlıqlar, eksperimental zavodlar, sexlәr, laboratoriyalar
tәdqiqatçılar, texniklәr, laborantlar•
elmitәdqiqat tәşkilatlarının strukturu vә onun çevikliyi
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629. Elmitexniki potensilala aid edilmir:

628. Elmitexniki potensilala aid edilmir:

627.Qiymәtin әmәlәgәlmәsi prinsiplәrinә aşağıdakılar aid deyil:

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

674. Aşağıdakılardan hansı innovasiya prosesinin maliyyәlәsdirilmәsinin әsas tәskili prinsiplәrinә aid
deyil?

673. Hansı maliyyә mәnbәyinin hesabına müәssisәlәr istehsalının, elm vә texnikanın inkişafı
fondlarından әmәlә gәlmir?

672. Sadalananlardan hansı dövlәt qeyribüdcә fondlarının xüsusiyyәtidir?

xammal, material, elmi avadanlııqlar, güc vә işçi maşınlar
normativtexniki sәnәdlәr, elmi hesabatlar, nümunәlәr, yeniliklәr
tәdqiqatçılar, texniklәr, laborantlar
elmi cihazlar, avadanlıqlar, eksperimental zavodlar, sexlәr, laboratoriyalar•
elmitәdqiqat tәşkilatlarının strukturu vә onun çevikliyi

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

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

Qiymәt istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyi ilә müәyyәn edilir.
Müәssisәdәn kәnar amillәrә yönәlilik
Müәssisәdaxili amillәrә yönәlik
Qiymәt әmәk mәhsuldarlığını nәzәrә almalıdır•
Kombinasiya olunmuş amillәr

patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması
iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
müәssisәlәrә mәqsәdli vә güzәştli uzun müddәtli kreditlәrin verilmәsi
qeyd olunanların hamısı•
vergi güzәştlәri (xüsusilә mәnfәәt vergisindәn güzәştlәr)

bütün innovasiya prosesinin yüksәk çevikliyi vә dinamikliyi.
innovasiya fәaliyyәti üçün iqtisadi, hüquqi vә tәskilati sәraitin yaradılması;•
innovasiya tәtbiqi müddәtlәrini minimumlaşdırma vә bundan alınan effekti maksimumlaşdırmağa istiqamәt
götürmәk;
innovasiya prosesinin bütün mexanizm vә mәrhәlәlәrini mövcud institusionalhüquqi normalara uygunlaşdırmaq;
innovasiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin maksimal geniş spektri vә onların optimal әlaqәlәndirilmәsi;

elmitexniki işlәmәlәrdәn istifadә edilmәsi üçün başqa müәssisәlәrdәn alınan vәsaitin müәyyәn hissәsi
lazımsız әmlakın realizasiyasından әldә edilmәlәr
konsaltinq göstәrilmәsindәn alınan gәlirlәr•
amortizasiya ayırmaları
müәssisәlәrin sabit normalarla mәnfәәtlәrindәn ayırmalar
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671. Sadalananlardan hansı birisi elmitәdqiqat institutlarının vә tәcrübәkonstruktor bürolarının xüsusi
vәsaitlәrinin strukturasında çox da böyük olmayan hissәni tәşkil edir?

670. İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn hansı birisinin hesabı çox vaxt müәssisәnin xüsusi
vәsaitlәri formalaşır?

669. Daxili vә xarici dövlәt borcu formasında alınmış vәsaitlәr innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
mәnbәlәrinin hansı sәviyyәsindә aparılmasına aiddir?

668. Hansı әlamәtә görә innovasiyaların idarәetmә sәviyyәsi üzrә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
ümumdövlәt, sahә, regional, institusional kimi tәsniflәşdirilir?

667. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aid deyil?

666. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aiddir?

fondların pul resursları bәlәdiyyә xüsusiyyәtlәrindәdir, büdcәlәrin hәmçinin başqa fondların tәrkibinә daxil
edilmir vә bu vә ya digәr mәqsәdlәrә müsadirә etmәyә mәxsus deyildir
ciddi mәqsәdli istiqamәtin olması•
fondların vәsaitlәri büdcәyә daxil edilmiş dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün istifadә olunur
әsasәn vә hüquqi şәxslәrin könüllü ayırmalarının hesabına formalaşır
fondlara haqq vermә tariflәri hәr bir müәssisә tәrәfindәn sәrbәst qoyulur

başqa tәşkilatlarla, dövlәt orqanlarıyla vә kommersiya strukturlarıyla tәsәrrüfat hesablı işlәrinin yerinә
yetirilmәsindәn gәlәn mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları•
yeniliklәr bazarında elmi mәhsulun satışı vә konsultativ kömәyin göstәrilmәsi
konsultativ kömәk göstәrmә
yeniliklәr bazarında elmi mәhsulun satışı

mәhsul realizasiyasından mәnfәәtlәrdәn
amortizasiya ayırmalarından•
realizasiyadan kәnar әmәliyyatların
sıradan çıxmış vә lazımsız әmlakın realizasiyası
eksport gәlirlәrindәn

sahә
ümumdövlәt•
lokal
institusional
regional

fәaliyyәt sferasına görә
idarәetmә sәviyyәsinә görә•
dövlәtә mәxsusluğuna görә
mülkiyyәt formalarına görә
miqyasına görә

müәssisәlәrin şәxsi vәsaitlәri
vergi imtiyazları vә güzәştlәr•
büdcә vәsaitlәri
innovasiya isnvestisiyaları
qrantlar

vergi imtiyazları vә güzәştlәr
müәssisәlәrin şәxsi vәsaitlәri•
xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi
kredit imtiyazları
vergi krediti
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665. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın dolayı maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aid deyil?

664. Hansı maliyyә mәnbәyinin hesabına müәssisәlәr istehsalının, elm vә texnikanın inkişafı
fondlarından әmәlә gәlmir?

663. Sadalananlardan hansı dövlәt qeyribüdcә fondlarının xüsusiyyәtidir?

662. Sadalananlardan hansı birisi elmitәdqiqat institutlarının vә tәcrübәkonstruktor bürolarının xüsusi
vәsaitlәrinin strukturasında çox da böyük olmayan hissәni tәşkil edir?

661. İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn hansı birisinin hesabı çox vaxt müәssisәnin xüsusi
vәsaitlәri formalaşır?

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

659. Hansı ölkәlәrdә elmi tәdqiqatlar vә işlәmәlәrin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi üstün olmaqla model
yayılmışdır?

büdcә vәsaitlәri•
vergi imtiyazları vә güzәştlәr
vergi krediti
kredit imtiyazları
xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi

elmitexniki işlәmәlәrdәn istifadә edilmәsi üçün başqa müәssisәlәrdәn alınan vәsaitin müәyyәn hissәsi
amortizasiya ayırmaları
müәssisәlәrin sabit normalarla mәnfәәtlәrindәn ayırmalar
lazımsız әmlakın realizasiyasından әldә edilmәlәr
konsaltinq göstәrilmәsindәn alınan gәlirlәr•

fondların pul resursları bәlәdiyyә xüsusiyyәtlәrindәdir, büdcәlәrin hәmçinin başqa fondların tәrkibinә daxil
edilmir vә bu vә ya digәr mәqsәdlәrә müsadirә etmәyә mәxsus deyildir
fondlara haqq vermә tariflәri hәr bir müәssisә tәrәfindәn sәrbәst qoyulur
ciddi mәqsәdli istiqamәtin olması•
fondların vәsaitlәri büdcәyә daxil edilmiş dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün istifadә olunur
әsasәn vә hüquqi şәxslәrin könüllü ayırmalarının hesabına formalaşır

başqa tәşkilatlarla, dövlәt orqanlarıyla vә kommersiya strukturlarıyla tәsәrrüfat hesablı işlәrinin yerinә
yetirilmәsindәn gәlәn mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları•
yeniliklәr bazarında elmi mәhsulun satışı vә konsultativ kömәyin göstәrilmәsi
konsultativ kömәk göstәrmә
yeniliklәr bazarında elmi mәhsulun satışı

realizasiyadan kәnar әmәliyyatların
amortizasiya ayırmalarından•
mәhsul realizasiyasından mәnfәәtlәrdәn
eksport gәlirlәrindәn
sıradan çıxmış vә lazımsız әmlakın realizasiyası

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

ABŞ, İsveçrә, Finlandiya
Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa•
ABŞ, Yaponiya, Cәnubi Koreya
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658. Hansı ölkәlәrdә elmi tәdqiqatların vә işlәmәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә xüsusi sektorun payı 70
75% tәşkil edir?

657. Sadalananlardan hansıları innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin ümumdövlәt
sәviyyәsindә aparılmasına aiddir?

656. İnnovasiyaların idarәetmә sәviyyәsi üzrә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri necә tәsniflәşdirilir?

655. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın dolayı maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aiddir?

654. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aiddir?

653. İnnovasiyaların hansı maliyyәlәşdirmә metodları mövcuddur?

700. Aşağıdakılardan hansı MiSin әsas struktur alt sistemlәrinә aid deyil?

Rusiya, Çin, Hindistan
Belçika, Almaniya, Fransa

Belçika, Almaniya, Fransa
ABŞ, İsveçrә, Finlandiya•
ABŞ, Almaniya, Norveç
Rusiya, Çin, Hindistan
Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa

innovasiya investisiyaları
bank kreditlәri
lizinq imtiyazları
daxili vә xarici dövlәt borcunun formasında borc alınmış vәsaitlәr•
aksiyaların satışından alınan vәsaitlәr

daxili vә büdcә metodu
ümumdövlәt, sahә, regional, institusional•
xüsusi vә borc alınmış
әsas vә kömәkçi
birbaşa vә dolayı

müәssisәlәrin xüsusi vәsaitlәri
zaminlәr
xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi•
büdcә vәsaitlәri
innovasiya investisiyaları

xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi
innovasiya investisiyaları•
vergi imtiyazları vә güzәştlәr
vergi krediti
kredit imtiyazları

daxili vә büdcә metodu
birbaşa vә dolayı•
ümumdövlәt, sahә, regional
xüsusi vә borc alınmış
әsas vә kömәkçi

innovasiyanın dәstәklәnmәsi alt sistemi.
yeni biliklәrin yaradrlması alt sistemi;
innovasiya mәhsullarının istehsalı alt sistemi;
innovsaiya mәhsullarının reallaşdırılması alt sistemi;

•



677

678

679

680

681

682

683

699. Milli innovasiya Sisteminin strukrturuna aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

698. Elmitexniki siyasәt sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri aid deyil?

697 Dövlәtin elmitexniki siyasәtinin mәqsәdi nәdir?

696 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin innovasiya siyasәtinin әsas mәqsәdlәrinә aid deyil?

695. Texnopolislәr ilk dәfә nә vaxt yaradılıb?

694. İqtisadiyyatın innovasiya yönümlü olması nә ilә xarakterizә olunur?

693. Milli innovasiya sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

yeni istehlakçıların artması alt sistemi;•

innovasiyanrn yaradrlması va irәlilәdilmәsini tәmin edәn marketinq vә maliyyә subyektlәri;
innovasiyanrn hәyata keçirilmәsini tәmin edәn bazar subyektlәri;
innovasiya potensialının inkişafına mane olan bazar subyektlәri;•
iri elmisәnaye korporasiyaları, yüksәk texnoloji sәnaye istehsalları da daxil olmaqla sәnaye müәssisәlәri;
tәhsil va peşә tәhsili idarәlәri;

elm vә texnikanın inkişaf prioritetlәrinin müәyyәn edilmәsi;
Konkret layihәlәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üçün mәslәhәt;•
elmi müәssisәlәr sisteminin formalaşması vә onların fәaliyyәtinin koordinasiyası;
dövlәtin mәqsәdli layihә vә proqramlarının işlәnib hazırlanması vә reallaşması;
intellektual mülkiyyәtin müdafiәsi;

Konkret layihәlәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üçün mәslәhәt hazırlamaq
ölkәnin elmitexniki potensialının inkişafına nail olmaq, elmin iqtisadi inkişafa töhfәsini artırmaq, dünya yüksәk
texnologiyalar bazarlarında ölkәnin mövqelәrini möhkәmlәtmәkdir

•
Elmitexniki әdәbiyyatın tәrcümәsi, nәşri;
Elmitexniki sahәdә informasiya fәaliyyәti;
intellektual mülkiyyәtin müdafiәsi;

ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin vә sәxsiyyәt, cәmiyyәt vә dövlәt tәhlükәsizliyinin möhkәmlәndirilmәsi.
innovasiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin maksimal geniş spektri vә onların optimal әlaqәlәndirilmәsi;•
innovasiya fәaliyyәti üçün iqtisadi, hüquqi vә tәskilati sәraitin yaradılması;
elmitexniki potensialın inkisafı sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә effektiv istifadәsi onun strukturunun
formalasdırılması;
elm vә texnikanın ölkә iqtisadiyyatının inkisafına, әn mühüm sosial vәzifәlәrin reallasdırılmasına onun
effektivliyinin vә rәqabәtqabiliyyәtinin yüksәldilmәsi;

1970.0
1982.0•
2005.0
2000.0
1979.0

İqtisadi sәrbәstlik sәviyyәsi
İnnovasiyalı tәklifin çox olması•
Hamısı
Yeni bazarların yaradılması
Tәhsil vә elmin yüksәk inkişaf sәviyyәsi

yeniliklәrin tәtbiqi üçün şәrait yaratmaq
investisiya layihәlәrinә tәsir edәn amillәrlә әlaqәli risklәri azaltmaq
makro sәviyyәdә әlverişli investisiyainnovasiya iqliminin formalaşması
elmtutumlu sahәlәrin inkişafı hesabına dayanaqlı iqtisadi artımı tәmin edәn, әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәldәn
sahәlәr sistemini yaradılması

•
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687

688
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692. Adı çәkilәnlәrdәn hansı Milli innovasiya sisteminә daxildir?

691. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

690. Cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının
formalaşmasına vә inkişafına istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә metodların mәcmusu:

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

688. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

687. Dövlәtin elmitexniki siyasәti nәdir?

әlverişli investisiya mühitinin formalaşması

elmitәdqiqat institutları vә tәcrübәkonstruktor büroları.
dövlәt vә qeyridövlәt qurumları•
dövlәt qurumları
qeyri dövlәt qurumları
beynәlxalq tәşkilatlar

beynәlxalq әmәkdaşlıq
ümummilli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşdırılması
davamlı iqtisadi inkişafın tәmini•
elmitexniki proqnozlaşdırma
iqtisadiyyatda, infrastrukturda tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn innovasiya mühitinin formalaşdırılması

firmanın innovasiya siyasәtidir
dövlәtin elmitexniki siyasәtidir•
dövlәtin investisiya siyasәtidir
dövlәtin innovasiya siyasәtidir
müәssisәnin innovasiya strategiyasıdır

iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı, müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin
verilmәsi, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması, fundamental
tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi, sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti
müәssisәlәrә güzәştli uzun müddәtli kreditlәrin verilmәsi, vergi güzәştlәri (investisiya vergi krediti), patent vә
müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması, iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı
kimi iştirakı

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

davamlı iqtisadi inkişafin tәmin edilmәsi•
ETTnin templәri vә sәmәrәliliyi nöqteyinәzәrdәn zәruri rәqabәt sәviyyәsinin saxlanılması
iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn infrastrukturun formalaşması
elmitexniki informasiya, standartlaşdırma, statistika xidmәtlәrinin yaradılması
istehsal sahәlәrindә elmi nailiyyәtlәrin tәtbiqi vә sәmәrәli istifadәsi ücün şәraitin yaradılması

ölkәnin vә ayrıayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zәruri sәviyyә vә quruluşunun tәmin
edilmәsi üzrә birbirilә qarşılıqlı bağlı olan mәqsәd vә tәdbirlәr kompleksi, tәkrar istehsalın bütün әsas
agentlәrinin investisiya aktivliyinin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksi
әn yeni texnologiyaların , yeniliklәrin, istehsaliqtisadi vә sosial – tәşkilati potensialının yaradılması, tәtbiqi,
inkişaf etdirilmәsidir



690

691

692

693

694

686. Sadalananlardan hansı dövlәt elmitexniki siyasәtinin realizasiya alәtinә aiddir?

685. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

684. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

683. Elmitexniki siyasәtin son mәqsәdinә nә aiddir?

682. Aşağıdakılardan hansı elmitexniki siyasәtin mәqsәdlәrinә aiddir?

müәssisәnin müxtәlif yeniliklәrin işlәnib hazırlanmasına vә istifadәsinә ayrılmış maliyyә vәsaitlәrinin
investisiyalaşdırılması üzrә tәdbirlәrin mәcmuu
innovasiya fәaliyyәtini aktivlәşdirilmәsinә, onun effektivliyinin yüksәldilmәsinә vә nәticәlәrinin
genişlәndirilmәsinә, ölkәnin sürәtli sosialiqtisadi inkişafına vә cәmiyyәtin tәlәbatının daha dolğun tәmin
edilmәsi mәqsәdi ilә resurslardan geniş istifadә edilmәsinә istiqamәtlәndirilmiş tәdbirlәrin mәcmusu
cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının formalaşmasına vә inkişafına
istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә metodların mәcmusu

•

vergi vә amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi vә kredit
imtiyazları
makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
ETTKSİ –ın maliyyәlәşdirilmәsi, orta vә ali tәhsilin sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, bir sıra
tәşkiliinstutusional tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

•
inzibati idarәetmә vә proqram mәqsәdli
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya formasında
maliyyә pul yardımının verilmәsi

dövlәt elmi tәdqiqatlarında prioritet (öncül) istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; dövlәt resusrlarının elmi
tәdqiqatların müxtәlif istiqamәtlәri arasında bölüşdürülmәsi; dövlәt elmi mәrkәzlәrindә tәdqiqatların yerinә
yetirilmәsi;
ölkәdә yoxsulluğun azaldılması vә davamlı iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsi, regionların sosialiqtisadi inkişafı.•
elmitexniki inkişafın proqnozlaşdırılması: ümummilli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşdırılması, ETT–nin
mümkün mәnfi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, informasiyakommunikasiya texnologiyaların inkişaf
perspektivlәri;
iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn infrastrukturun formalaşdırılması: elmi
texniki informasiya, standartlaşdırma, statistika xidmәtlәrinin yaradılması; xarici tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә
beynәlxalq әmәkdaşlıq;
özәl bölmәdә elmi tәdqiqatların vә onların nәticәlәrinin tәtbiqinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması, ETTnin
templәri vә sәmәrәliliyi nöqteyinәzәrindәn zәruri rәqabәt sәviyyәsinin saxlanılması;

beynәlxalq әmәkdaşlıq
regionların iqtisadi inkişafı•
ETTnin mümkün mәnfi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
informasiya texnologiyalarının inkişaf perspektivlәri
kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı perspektivlәri

innovasiya siyasәtinin hüquqi bazasının möhkәmlәndirilmәsi
ölkәnin iqtisadi yüksәlişini dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi•
milli elmin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
elmin ümummilli әhәmiyyәt daşıyan öncül istiqamәtlәrinin inkişafının stimullaşdırılması
istehsal sferasında elmi nailiyyәtlәrin tәtbiq edilmәsi vә sәmәrәli istifadәsi üçün mühitin tәmin edilmәsi

elmi tәdqiqatların inkişafına yardım etmәk, innovasiya fәaliyyәtini hüquqi bazasının yaradılması, innovasiya
fәaliyyәtinin kadrlarla tәmin edilmәsi
milli elmin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi, onun ümummilli әhәmiyyәt daşıyan üstün istiqamәtlәrinin
inkişafının stimullaşdırılması, istehsal sferasında elmi nailiyyәtlәrin tәtbiq edilmәsi vә sәmәrәli istifadәsi üçün
mühitin tәmin edilmәsi

•
ETTDK –ın maliyyәlәşdirilmәsi, orta vә ali tәhsilin sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, bir sıra
tәşkiliinstutusional tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
birbaşa dotasiya maliyyәlәşdirilmәsi, dövlәtin mәqsәdli proqramları vasitәsi ilә innovasiyalara, yeniliklәrә
maliyyә dәstәyi, kontrakt maliyyәlәşmә
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya formasında
maliyyә pul yardımının verilmәsi
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681. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

680. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

679. Hansı ölkәlәrdә vәtәndaş ETTDKın dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi üstündür?

678. Hәrbikosmik proqramların dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi hansı ölkәlәrdә daha üstündür?

677. Dövlәt elmitexniki siyasәtinin formalarına nә aid deyil?

676. Elmitexnki siyasәtin mәqsәdlәrinә nә aiddir?

xarici tәcrübәnin öyrәnilmәsi
regionların sosial inkişafı•
ümummilli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşması
beynәlxalq әmәkdaşlıq
elmi texniki proqnozlaşdırma

dövlәt resurslarının elmi tәdqiqatların müxtәlif istiqamәtlәri arasında bölüşdürülmәsi
dövlәt elmitәdqiqatlarında öncül istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
dövlәt elmi mәrkәzlәrindә tәdqiqatların yerinә yetirilmәsi
ölkәdә yoxsulluğun azaldılması•
özәl bölmәlәrdә elmi tәdqiqtların vә onların nәticәlәrinin tәtbiqinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması

Çin vә Türkiyә
Yaponiya vә Almaniya•
ABŞ vә Böyük Britaniya
Rusiya vә İran
Fransa vә İtaliya

Çin vә Türkiyә
Fransa vә İtaliya
ABŞ vә Böyük Britaniya•
Yaponiya vә Almaniya
Rusiya vә İran

yüksәk seleksiyalı vә әhatәedici
iqtisadi vә texnoloji innovasiya•
aktiv, mülayim vә passiv
tәmkinli vә bazar proseslәrinә geniş imkan verәn
proteksionist vә xarici elm vә texnika üçün son hәddә qәdәr açıq

innovasiya siyasәtinin hüquqi bazasının yaradılması
innovasiya proseslәri sahәsindә beynәlxalq әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi
innovasiya fәaliyyәtinin kadrlarla tәmin edilmәsi
milli elmin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi•


