
03.05.2017

1/101

1

2

3

4

5

6

2512_Az_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2512 Sahә iqtisadiyyatı

45. Sәnaye mәhsulu dedikdә:

44. Sәnaye mәhsulu:

43. Verilәn cavab variantlarının hansında ölkәdә sәnaye istehsalının bundan sonra inkişafı zәminlәri qeyd
edilmәmişdir?

42. Hansı variantda resurslardan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edәn әsas ümumi iqtisadi göstәricilәr
verilmişdir?

41. Veilәn variantların hansında ölkә iqtisadiyyatını tәşkil edәn sahәlәr sәviyyәsindә dövlәtin iqtisadi
struktur siyasәtin dәyişdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrindәn biri qeyd edilmәmişdir?

40. Qida sәnayenin sahә qruluşunu xarakterizә edilmәsindә istifadә olunur:

sәnayeistehsal tәyinatlı әsas fondların orta illik dәyәrinin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti başa düşülür
müvafiq iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyasını yerinә yetirmәk üçün әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş işçinin
gördüyü işә görә, habelә ona edilәn әlavәlәrin, mükafatların vә digәr ödәnişlәrin mәcmusu başa düşülür
fermer vә kәndlilәr tәrәfindәn torpaq sahәlәrindә becәrilәn meyvә vә tәrәvәzlәrin mәcmusu başa düşülür
gәlir әldә etmәk mәqsәdilә malların buraxılışı vә xidmәt göstәrilmәsi üçün istehsal vasitәlәri vә digәr iqtisadi
aktivlәrlә canlı әmәyin birlәşmәsinә yönәldilmiş iqtisadi fәaliyyәt başa düşülür
әmtәә vә yaxud istehsal xidmәtlәri formasında ifadә edilәn, müәssisәnin fәaliyyәtinin birbaşa sәmәrәli nәticәsi
başa düşülür

•

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

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

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

hasilat vә emal sahәlәrinin mәhsullartının nisbәtinin sonuncunun xeyrinә dәyişdirilmәsi
(q“A”) istehsal vasitәlәri vә (q“B”) istehlak predmetlәri istehsal edәn sahә qruplarının nisbәtinin sonuncunun
hesabına dinamik dәyәşdirilmәsi
sәmәrәsiz, bazar tәrәfindәn tәlәbat olamayan sahәlәrin lәğvi vә iqtisadiyyat vә әhali üçün zәruri olanların isә
inkişaf etdirilmәsi
xalq tәsәrrüfatında ETTni vә müvafik olaraq milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabliyyәtliliyini tәmin edәn yeni sahә vә
istehsallarınüstün inkişafı
mövcud sahә vә istehsalların tam lәğvi vә yenilәrinin yardılması•
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39. Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, ticarәt, tikinti, meşә tәsәrrüfatı aşağıda qeyd edilәn variantların hansına aid
edilir?

38. Әmәyin ictimai bölgüsü sistemindә istehsalın xüsusi şәraiti, mәhsulun oxşarlığı ilә xarakterizә olunan
vә xalq tәsәrrüfatında eyni funksiyanı yerinә yetirәn keyfiyyәtcә oxşar tәsәrrüfat vahidlәri qrupu necә
adlanır?

37. “Xammalın emalı proseslәrinin oxşarlığı” әlamәtinә uyğun olaraq sahәlәr formalaşmışdır:

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

35. Ölkәdә sәnaye istehsalının bundan sonra inkişafı zәminlәrinә aid deyil:

34 Sahәnin resurs vә tәşkilati xarakterli ehtiyat vә amillәrinin aşkara çıxarılması әsasında onun
fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi:

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

dövriyyә vәsaitlrinә
maddi istehsala•
qeyrimaddi istehsala
istehsal sferasına
әsas fondlara

mexanizm
idarәetmә
sahә•
yarımsahә
sistem

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

beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin dәrinlәşmәsidir
kәnd tәsәrrüfatınınyüngül sәnayenin xammal bazasının inkişafıdır
әhalinin maddirifah halının vә mәdәni sәviyyәsinin artmasıdır•
elmitexniki tәrәqqidir
yüngül sәnayenin mәhsullarından istifadә edәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişaf tempidir

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

kursun öyrәnilmәsinin obyektini tәşkil edir
kursun öyrәnilmәsinin mәqsәdini tәşkil edir•
kursun öyrәnilmә metodologiyasını tәşkil edir
kursun öyrәnilmәsinin vәzifәlәrini tәşkil edir
kursun öyrәnilmәsinin predmetini tәşkil edir
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33. Resurslardan sәmәrәli istifadәni xarakterizә edәn әsas ümumi iqtisadi göstәricilәr:

32. Ölkә iqtisadiyyatını tәşkil edәn sahәlәr sәviyyәsindә dövlәtin iqtisadi struktur siyasәtinin
dәyişdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

31. Sahә müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:

30 Sәnaye vә ya sanaye sahәsi dedikdә nә başa düşürük?

29. Sәnaye:

28 Qeyd edilәnlәrdәn hansı hasiledici sәnaye sahәsinә aid deyil?

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

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

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

istehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәrinin hәmin fondların kömәyi ilә istehsal olunmuş mәhsulun üzәrinә tәdricәn
keçmәsi, pul vәsaitlәrinin mәqsәdli yığımı vә sonradan onların aşınmış әsas fondların tәkrar istehsalında istifadәsi
gәlir әldә etmәk mәqsәdilә malların buraxılışı vә xidmәt göstәrilmәsi üçün istehsal vasitәlәri vә digәr iqtisadi
aktivlәrlә canlı әmәyin birlәşmәsinә yönәldilmiş iqtisadi fәaliyyәt
işçilәrinin әmәyi әsas etibarı ilә tәbiәtdә mövcud olan vә süni surәtdә tәkrar olunmayan maddi nemәtlәrin әldә
olunmasına, bu nemәtlәrin emalına, hәmçinin kәnd vә meşә tәsәrrüfatı mәhsullarının emalına yönәldilmiş maddi
istehsal sahәsi

•
satış vә ya istehlakçılara göndәrmәk üçün hazır olan vә ticarәt müәssisәlәrinә, yaxud istehlakçılara
göndәrilәnәdәk istehsalçıda saxlanılan, gәlәcәkdә emal üçün nәzәrdә tutulmayan mәhsullardır
iqtisadiyyat sahәlәrindә: sәnaye, tikinti, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. elektrik enerjisindәn faktiki istifadә
edilmәsinin xarakterizә edilmәsi

gәlir әldә etmәk mәqsәdilә malların buraxılışı vә xidmәt göstәrilmәsi üçün istehsal vasitәlәri vә digәr iqtisadi
aktivlәrlә canlı әmәyin birlәşmәsinә yönәldilmiş iqtisadi fәaliyyәtdir
işçilәrinin әmәyi әsas etibarı ilә tәbiәtdә mövcud olan vә süni surәtdә tәkrar olunmayan maddi nemәtlәrin әldә
olunmasına, bu nemәtlәrin emalına, hәmçinin kәnd vә meşә tәsәrrüfatı mәhsullarının emalına yönәldilmiş maddi
istehsal sahәsidir

•
iqtisadiyyat sahәlәrindә: sәnaye, tikinti, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. elektrik enerjisindәn faktiki istifadә
edilmәsini xarakterizә edir
istehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәrinin hәmin fondların kömәyi ilә istehsal olunmuş mәhsulun üzәrinә tәdricәn
keçmәsi, pul vәsaitlәrinin mәqsәdli yığımı vә sonradan onların aşınmış әsas fondların tәkrar istehsalında
istifadәsidir
satış vә ya istehlakçılara göndәrmәk üçün hazır olan vә ticarәt müәssisәlәrinә, yaxud istehlakçılara
göndәrilәnәdәk istehsalçıda saxlanılan, gәlәcәkdә emal üçün nәzәrdә tutulmayan mәhsullardır

tikinti materialları istehsalı
apatit hasilatı
ağac mәmulatları istehsalı•
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27 Sәnayenin sahә quruluşuna tәsir edәn amillәr hansılardır?

26 Sәnaye sahәlәri әmәk predmetinә tәsiretmә xarakteriәn görә necә tәsniflәşdirilir?

25 Xalq tәsәrrüfatının sahәlәrindә iqtisadi qanunların tәzahür formalarını öyrәnir:

24 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

23 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

22 Sәnaye ilk dәfә harada yaranıb?

21 Kursun öyrәnilmәsinin әsas vәzifәsi nәdir?

neft hasilatı
kimiyәvi xammal hasilatı

kombinәlәşmә vә kooperasiyalaşdırmanın genişlәnmәsi
istehsalın sәmәrәli tәşkili formaları
әmәk cisimlәrindәn mәsrәf normaları
istehsala xidmәt sferalarının artım sürәti
elmitexniki tәrәqqi, sahәlәrin inkişaf sürәtlәri, onların mәhsullarına tәklifin sәviyyәsi•

«A» vә «B» qrupuna daxil olan sәnaye sahәlәri kimi
yüngül vә ağır sәnaye kimi
hasilat vә emal sәnayesi kimi•
hasilat sәnayesi vә balıq sәnayesi kimi
yüngül vә yeyinti sәnayesi kimi

müasir sәnaye
sahә iqtisadiyyatı•
müәssisәlәr
sәnaye
yüngül sәnaye obyektlәri

başqa istehsal sahәlәri ilә müqayisәdә daha aşağı әmәk mәhsuldarlığının olması
adәtәn istehsal mövsümi xarakter daşıyır vә kәnd tәsәrrüfatından çox asılıdır
proses kapitaltutumluğu, material tutumluğu, uzunmüddәtliyi ilә fәrqlәnir, mәhsul individual xarakter daşıyır
onun elmitexniki tәrәqqi әsasında öz istehsal hәcmini başqa maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra
bilmәsi

•
әmәk bölgüsünün tәsiri ilә onun sahә quruluşunun dәyişmәsindәki dinamizmin olmaması

proses kapitaltutumluğu, material tutumluğu, uzunmüddәtliyi ilә fәrqlәnir, mәhsul individual xarakter daşıyır
başqa istehsal sahәlәri ilә müqayisәdә daha aşağı әmәk mәhsuldarlığının olması
onun elmitexniki tәrәqqi әsasında öz istehsal hәcmini başqa maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra
bilmәmәsi
adәtәn istehsal mövsümi xarakter daşıyır vә kәnd tәsәrrüfatından çox asılıdır
әmәk bölgüsünün tәsiri ilә onun sahә quruluşunun dәyişmәsindәki dinamizm•

sadә kapitalist әmәk kooperasiyası zamanı
iri maşınlı sәnayenin inkişafı ilә
kәndlinin natural ev tәsәrrüfatı çәrçivәsindә•
sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması prosesindә
ilk manufakturaların yaranması ilә

Yeyinti sәnayesindә obyektiv iqtisadi qanunların tәsirinin vә tәzahür formalarının öyrәnilmәsi
Müasir bazar şәraiti baxımından yeyinti mәhsulunun istehsalının sahәvi iqtisadi xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi•
Sahәnin fәaliyyәtinin iqtisadi aspektlәrinin öyrәnilmәsi
Dinamika vә qarşılıqlı әlaqәdә mürәkkәb iqtisadi proseslәrә baxılması
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20. İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

19 Sadalananlardan hansı sәnayenin sosialyönümlü sahәsinә aiddir?

18. İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas yolları:

17. Әmәyin ictimai bölgüsü formalarına aid deyildir:

16. Qeyrimaddi istehsal sahәlәrinә aid edilir:

15. Maddi istehsal sahәlәrinә aid deyildir:

14. Sәnayenin әsas vәzifәsi:

rezervlәrin vә resurs vә tәşkilati xarakterli amillәrin aşkar edilmәsi nәticәsindә sahәnin fәaliyyәtinin
sәmәrәliliyinin artırılması

kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi
infrastruktur sahәlәrinin inkişafı
әmәk mәhsuldarlığının artımının sürәtlәndirilmәsi, maddi ehtiyatlardan istifadәnin sәmәrәliliyini yüksәltmәk vә s.•
sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin artırılması
material tutumunu azaltmaq vә istehsal tullantılarını tәkrar emala deyil utilizasiya etmәk

elektroenergetika
kәnd tәsәrrüfatı
maşınqayırma
metallurgiya
yeyinti sәnayesi•

müәssisәdә maşın v ә avadanlıqların sayının artırılması
kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrıayrı müәssisәlәrә bölünmәsi
әmәk mәhsuldarlığının artımını sürәtlәndirilmәsi•
infrastruktur sahәlәrinin inkişafı
sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin artırılması

ümumi
kütlәvi•
fәrdi
xüsusi, fәrdi
xüsusi

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

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

maddi istehsalın digәr sahәlәrinin istehsal etdiklәri xammal vә materiallardan istifadә etmәklә istehsalın hәcmini
artırmaq
maddi istehsalın digәr sahәlәri ilә istehsaltәsrrüfat әlaqәlәrinin qurulması
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı
әhalinin bütün tәbәqәlәrinin artan tәlәbatının ödәnilmәsi•
qida sәnayesi vә digәr maddi istehsal sahәlәri üçün yarımfabrikatların hazırlanması
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13 Maddi istehsal sahәsinә aid deyil:

12 Maddi istehsal sahәsinә aid deyil:

11 Maddi istehsala aid edilir:

10 Sahәnin bütünlükdә sәnayeni (vә ya digәr sahәni) in ki şaf sürәtinә görә qabaqlama әmsalı necә
hesablanır?

9 Ölkә iqtisadiyyatının sahәlәrindәn biri:

8. Maddi istehsala aid edilir:

7. Maddi istehsala aid edilir:

6. Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir:

sәhiyyә•
ticarәt
yük nәqliyyatı
ictimai qida
tikinti

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

sәhiyyә
mәdәniyyәt
kreditlәşdirmә
tikinti•
incәsәnәt

sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin әmәk mәhsuldarlığına nisbәti kimi.
sahәnin planlaşdırılan inkişf sәviyyәsinin işçilәrin siyahı sayına nisbәti kimi;
hәr hansı sәnaye sahәsinin inkişaf sürәtinin sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinә nisbәti kimi•
sahәnin planlaşdırılan inkişaf sәviyyәsinin sahәnin faktiki inkişaf sәviyyәsinә nisbәti kimi;

bitkiçilik
heyvandarlıq
yeyinti sәnayesi
sәnaye•
yüngül sәnaye

kreditlәşdirmә
bәdәn tәrbiyyәsi
elm, tәcrübә
ticarәt (alqısatqı)•
sosial tәminat

ictimai nәqliyyat
mәdәniyyәt
sәhiyyә
sәnaye•
incәsәnәt
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5. Kursin obyektininә aiddir:

4. Kursin obyektini tәşkil edir:

3. Sahә iqtisadiyyatı kursunun obyekti:

2. Sahә iqtisadiyyatı kursu öyrәnir:

1.Sәnayenin sahә qruluşunun xarakterizә edilmәsindә istifadә olunur:

113. Sәnayenin yerlәşdirilmәsi:

112. Verilәn variantların hansında fikir düzgün ifadә olunmuşdur?

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

yüngül sәnaye
göndәri, toxuculuq
tikiş, xәzdәri,
qida sәnayesi•
trikotaj

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

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

dövlәtin iqtisadi vә sosial siyasәtini
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri
iqtisadiyyata tәsir göstәrәn siyasi vә demoqrafik amillәri
müasir dövrün iqtisdadi qanunlarının konkret tәzahürü formalarını vә hәmin qanunların daha sәmәrәli tәtbiqinә
tәsir göstәrәn şәrt vә amillәri

•
müәssisәlәrin sanasiyası vә lәğvolunma mәsәlәlәrini

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

hәr bir sahә müәssisәlәri üçün istehsalın tәşkili formalarının düzgün seçilmәsi vә tәtbiqi ilә xarakterizә olunur.
tәbii resurslardan maksimum istifadә ilә
ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq, sәnaye müәssisәlәrinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi ilә
ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq, sәnaye müәssisәlәrinin iqtisdi rayonlar vә bütünlükdә ölkә әrazisi
üzrә bölgüsü ilә

•
ictimai әmәyә qәnaәt etmәklә әhalinin respublikanın paytaxtında vә böyük şәhәrlәrdә mәskunlaşmasına şәrait
yaratmaqla
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111. Oxşar mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn qrup sahәlәrin mәcmusu:

110. Sәnaye kompleksi dedikdә:

109. Verilәn cavab variantların hansında sәnayenin sahә quruluşunu xarakterizә edәn amil qeyd
edilmәmişdir?

108. Sәnayenin sahә quruluşu xarakterizә edәn amillәrә aid deyil:

107. Sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan göstәricilәrә aiddir:

106. Verilәn variantların hansında sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan göstәrici tәsvir
olunmuşdur?

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

•
sәnaye kompleksi dedikdә  oxşar mәhsullar istehsal edәn vә ya xidmәtlәr göstәrәn müәyyәn sahәlә
müәssisәlәrinin kombinәedilmәsi başa düşülür.

kimyayanacaqenerji kompleksini әmәlә gәtirir
aqrarsәnaye kompleksi adlanır
yarımsahә adlanır
sәnaye kompleksi adlanır•
maddi istehsal sahәsi adlanır

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

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

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

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

kәnd tәsәrrüfatı vә yüngül sәnaye arasındakı nisbәt
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105. Variantlardan hansında sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan göstәricilәr әks
olunmuşdur?

104 Sәnayenin sahә quruluşu vә onun qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

103. Sәnayenin sahә quruluşunu qiymәtlәndirmәsindә istifadә olunan göstәricilәr?

 102. Ümumi planda sәnayenin sahә quruluşu:

101. Ümumi planda sәnayenin sahә quruluşu:

100. Sәnayenin sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunmur?

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

hasiledici vә emaledici sahәlәr arasındakı nisbәt
mütәrәqqi sahәlәrin sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi vә onun dinamikada dәyişmәsi
ayrıayrı sәnaye sahәsinin vә ya kompleksinin sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi vә onun
dinamikada dәyişmәsi
ayrıayrı sәnaye sahәsinin vә ya kompleksinin ümumi daxili mәhsulun hәcmindә xüsusi çәkisi vә onun
dinamikada dәyişmәsi

•
qabaqlama әmsalı, hasiledici vә emaledici sahәlәr arasındakı nisbәt

sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirir 
sәnayeistehsal heyәtinin tәrkibi, fәhlәlәrin ixtisas sәviyyәsi
sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirir
realizә olunmuş mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının dәyәri, işçilәrin sayı
sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirir
buraxılmış mәhsulun hәcmindә dәyişiklik, istehsal әsas fondlarının dәyәri
sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirir 
işçilәrin sayı, istehsal әsas fondlarının dәyәri, buraxılan mәhsulun hәcmi

•
sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirirxalis
mәhsulun hәcmi, işçilәrin sayının dәyişmәsi

fәhlәlәrin ixtisas sәviyyәsi, sәnayeistehsal heyәtinin tәrkibi vә s.
işçilәrin sayı, realizә olunmuş mәhsulun hәcmi, dövriyyә kapitalının dәyәri,
istehsal әsas fondlarının dәyәri, buraxılmış mәhsulun hәcmindә dәyişiklik, işlәyәnlәrin sayının dәyişmәsi
işçilәrin sayı, istehsal әsas fondlarının dәyәri, buraxılan mәhsulun hәcmi•
dövriyyә kapitalının mәblәği, xalis mәhsulun hәcmi, işçilәrin sayının dәyişmәsi

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

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

“A” (istehsal vasitәlәri istehsalı) vә “B” (istehlak şeylәri istehsalı) arasındakı nisbәt
hasilat vә emal sәnayelәri arasındakı nisbәt, ümumi sәnaye istehsalında hәrbisәnaye kompleksinin payı
hasilat vә emal sәnayelәri arasındakı nisbәt
sahәdә istehsal olunan mәhsulların ümumi hәcminin hәmin sәnayenin isthsal fondlarına olan nisbәti•
ümumi sәnaye istehsalında hәrbisәnaye kompleksinin payı
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99. Sәnayenin sahә quruluşunu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur:

98. Sahәnin qabaqlama әmsalı necә hesablanır?

97. Qeyd edilәn variantlardan hansı sәnayenin sahә quruluşuna tәsir edәn amillәrdәn aid deyildir?

96. Sәnayenin sahә quruluşunun tәhlilindә istifadә olunan qabaqlama әmaslı:

95. Sәnayenin sahә quruluşu:

94. Mәhsulun funksional tәyinatından asılı olaraq bütün sәnaye bölünür:

93. Qida sәnayenin sahә qruluşunu xarakterizә edilmәsindә istifadә olunur:

92. Qida sәnaye sahәlәrinin әsas әlmәtlәrinә aid deyil:

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

plan dövründә emalın xüsusi çәkisinin sahәnin qabaqlama әmsalı ilә hasili kimi
balans mәnfәtin sahәnin әsas kapitalına nisbәti kimi
il әrzindә sahәdә istehsal olunan mәhsulun ümumi hәcminin hәmin dövrdә sahәdә mövcud oln әsas istehsal
fondlarının ümumi dәyәrinә nisbәti kimi
sahәnin artım tempinin bütün sәnayenin artım tempinә nisbәti kimi•
bütün sәnayenin artım tempinin sahәnin artım pempinә nisbәti kimi

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

ümumi sәnaye istehsalının konkret sahә istehsalına nisbәti kimi hesablanır.
müәyyәn vaxt intervalında konkret sahәnin mütlәq artımının artım tenpinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında ümumi sәnayenin inkişaf tempini hәmin vaxt kәsiyindә konkret sahәnin inkişaf
tenpinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında konkret sahәnin inkişaf tempinin hәmin vaxt kәsiyindә ümumi sәnayenin inkişaf
tenpinә nisbәti kimi

•
sәnayenin istehsal әsas fondlarının dövriyyә fondlarına nisbәti kimi

sәnaye sahәlәri arasındakı kooperativlәşmә әlaqәlәrini
sәnayenin әsas vә dövriyyә fondlarının nisbәti
hәr bir sәnayeni tәşkil edәn müәssisәlәr arasındakı nisbәti
sәnayenin ayrıayrı sahәlәrinin miqdar nisbәti vә onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal әlqәlәrini әks etdirir.•
sәnaye istehsal heyәti vә qeyri sәnaye istehsal heyәi arasındakı nisbәti

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

sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sәnaye müәssisәlәri arasındakı istehsaltәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
istehsal olunan әmtәәlik mәhsulun ümumi hәcmindә qida sәnaye istehsalının xüsusi çәkisi•
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
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91. Sahәlәrin fәrqlәndirici әlamәtlәrinә aid deyildir:

90. Qida sәnayesindә hansı mәhsulu istehsal edilir?

89. Sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәrinә aiddir

88. Sәnayenin strukturu dedikdә nә başa düşürsünüz?

87. “B” qrupuna aid olan sahәlәr:

86. Sәnaye mәhsullarının “A” vә “B” qruplarına bölünmәsinin әsasını tәşkil edir:

85. Sahәnin formalaşması әlamәtlәri:

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

texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri
istifadә olunan mәhsulun xarakteri
mәhsulun iqtisadi tәyinatı
müәssisәlәrin ölçüsü•
istehsalın texniki bazası

silah
texnika
cihaz
çörәk•
avtomobil

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

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

istehsal vasitәlәri istehsal edәn sahәlәr aid edilir.
әmәk vasitәlәri istehsal edәn
eynicinsli mәhsullar istehsal edәn
istehlak malları istehsal edәn•
әmәk cisimlәri istehsal edәn

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

iş rejimi, işçilәrin sayı, әmәk mәhsuldarlığı.
istehsal olunmuş mәhsulların tәyinatı birliyi, mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, istifadә olunan xammalın
müxtәlifliyi
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84. Yüngül sәnayenin iqtisadiyyatı kursunun obyektinә aid deyil:

83. Sәnayenin sahә quruluşu xarakterizә edәn amillәr:

82. Sahәnin sahәvi quruluşunun dәyişmәsinә sәbәb olmayan amillәr:

81. Qeyd edilәn göstәricilәrin hansından sәnayenin sahә quruluşunu tәhlil etmәk üçün istifadә olunmur?

80. Hansı cavab variantında sәnaye daxilindә müxtәlif sәrbәst sahәlәrin, kınd tәsәrrüfatı vә digәr maddi
istehsal sahәlәrin yaranmasında tәzahür edәn әmәk bölgüsü forması qeyd edilmişdir?

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

78. Hansı cavab variantında iqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahәlәrinә bölgüsündә tәzahür edәn әmәk
bölgüsü forması qeyd edilmişdir?

istehsal olunmuş mәhsulların texnoloji mürәkkәblik dәrәcәsi, texnoloji proseslәrin müxtәlifliyi, istifadә olunan
xammalın eyniliyi
istehsal mәhsullarının tәyinatı, texnoloji proseslәrin eyniliyi, istifadә olunan xammalın eynicinsliyi•
mәhsulların texniki mürәkkәbliyi, texnoloji proseslәrin ardıcıllığı, istifadә olunan xammalın müxtәlifliyi

xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәlәrindәn biri olan olan tikiş sәnayesi.
ölkә iqtisadiyyatının mühüm sahәlәrindәn biri olan olan darayıçıәyriçi dәzgahlar istehsal edәn sәnaye
müәssisәlәri.

•
xalq tәsәrrüfatının mühüm sahәlәrindәn biri olan olan ipәkçilik.
ölkә iqtisadiyyatının xüsusi sahәlәrindәn biri olan olan göndәri emal edәn müәssisәlәr.
xalq tәsәrrüfatının xüsusi sahәlәrindәn biri olan olan toxuculuq sәnayesi.

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

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

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

texnoloji
koperativlәşdirmә
seriyalı
xüsusi•
ümumi

koperativlәşdirmә
seriyalı
texnoloji
xüsusi•
ümumi

seriyalı
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77. İqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahәlәrinә bölgüsündә tәzahür edәn әmәk bölgüsü:

76. Hansı cavab variantında әmәyin ictimai bölgüsü formaları dәqiq qeyd edilmişdir?

75. Әmәyin ictimai bölgüsünün formaları:

74. Qida sәnayesinә aid deyil:

73. Hansı cavab variantında sәnayenin strukturu düdzgün izah edilir?

72. Sәnaye strukturu dedikdә nә başa düşürsünüz?

71. “B” qrupuna aid olan sahәlәr hansılardır?

texnoloji
xüsusi
ümumi•
fәrdi

seriyalı
texnoloji
fәrdi
ümumi•
xüsusi

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

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

balıq
yumurta
әt
mәftil•
çörәk

sәnayenin strukturu dedikdә  sәnaye sahәlәrinin koperativlәşdirmә әlaqәlәrinә girmәsi başa düşülür
sәnayeni tәşkil edәn sahәlәr, yarım sahәlәr vә müәssisәlәrin say nisbәtidir
sәnaye sahәlәri arasında texniki vә ictimai әmәk bölgüsü
sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti•
57. Sәnayenin sahә quruluşu dedikdә:

sәnaye sahәlәrinin koperativlәşdirmә әlaqәlәrinә girmәsi
istehsal texnologiyaı
әmәk predmetinә tәsiretmә әlamәtinә görә birlәşmiş sahәlәrin say nisbәti
sәnaye sahәlәri arasında istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn say nisbәti•
56. Sәnayenin sahә quruluşu:

әmәk vasitәlәri istehsal edәn
әmәk cisimlәri istehsal edәn
hasilat sәnayesi
eynicinsli mәhsullar istehsal edәn

•
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70. “B” qrupuna aid olan sahәlәr:

69. Sәnaye mәhsullarının “A” vә “B” qruplarına bölünmәsinin әsasını tәşkil edir:

68. Hansı cavab variantında sәnaye sahәlәrinin formalaşması әlamәtlәri verilmişdir?

67. Sahәnin formalaşması әlamәtlәri:

66. Sәnayenin “A” vә “B” qruplarına bölünmәsinişәrtlәndirәn әlamәt hansıdır?

65. Hansı cavab variantında “sәnayenin sahә quruluşu” düzgün tәsvir edilmişdir?

64. Sәnayenin sahә quruluşu dedikdә:

istehlak malları istehsal edәn•

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

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

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

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

müәssisәlәrin ölçüsü vә sәnaye istehsal heyәtinin sayı
istehsalın texniki bazası, texnoloji ardıcıllıq
istifadә olunan xammal vә materialların, hazır mәhsulun xarakteri
mәhsulun iqtisadi tәyinatı•
texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri

sәnayenin sahә quruluşu dedikdәsәnayeni tәşkil edәn sahәlәr, yarım sahәlәr vә müәssisәlәrin say nisbәti başa
düşülür
sәnayenin sahә quruluşu dedikdәsәnaye sahәlәri arasında texniki vә ictimai әmәk bölgüsü başa düşülür
sәnayenin sahә quruluşu dedikdәsanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt
nisbәti başa düşülür
sәnayenin sahә quruluşu dedikdә sәnayenin tәrkibi vә sәnayeyә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar
arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr başa düşülür

•
sәnayenin sahә quruluşu dedikdәsanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt
nisbәti başa düşülür

sәnayeni tәşkil edәn sahәlәr, yarım sahәlәr vә müәssisәlәrin say nisbәti
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63. Hansı cavab variantında sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәri qeyd edilmişdir?

62. Sәnaye sahәlәrinin formalaşması şәrtlәrinә aiddir:

61. Qeyd edilәnlәrdәn hansı qida sәnayesinә aid olan sahәdir?

60. Qida sәnayesinә aid olan sahә:

59. Verilәn cavab variantlarının hansında maddi sitehsal sahәlәrinә aid olmayan sahә vә ya fәaliyyәt
qeyd edilmişdir?

58. Maddi sitehsal sahәlәrinә aid deyil:

57. Sәnayenin sahә quruluşu dedikdә:

sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sәnayenin tәrkibi vә sәnayeyә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr başa
düşülür

•
sәnaye sahәlәri arasında texniki vә ictimai әmәk bölgüsü

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

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

tikiş
toxuculuq
әyriçilik
qәnnadı•
pambıqçılq

pambıqçılq
әyriçilik
tikiş
qәnnadı•
toxuculuq

kәnd tәsәrrüfatı
meşә tәsәrrüfatı
istehsala xidmәt edәn nәqliyyat, sәnaye
otelçilik•
madditexniki tәminat, iaşә

otelçilik•
meşә tәsәrrüfatı.
kәnd tәsәrrüfatı.
istehsala xidmәt edәn nәqliyyat, sәnaye.
madditexniki tәminat, iaşә.

sәnaye sahәlәri arasında texniki vә ictimai әmәk bölgüsü başa düşülür
sәnaye müәssisәlәri arasındakı istehsaltәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti başa düşülür
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56. Sәnayenin sahә quruluşu:

55. Variantlardan hansında sahәlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri qeyd edilmәmişdir?

54. Variantlardan hansı sahәlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәtlәrinә aid deyildir?

53. Verilәn cavab variantlarının hansında sәnayenin “A” vә “B” qrupuna bölünmә әlamәtlәri dәqiq qeyd
edilmişdir?

52.Hansı әlamәtlәrә görә sәnaye “A” vә “B” qrupuna bölünür?

51. Hansı әlamәtlәrә uyğun olararaq sәnayeni hasilat vә emal sәnayesi kimi iki hissәsyә bölmәk olar?

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

sanaye sahәlәri arasındakı koopertaivlәşmә sәviyyәsini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti başa düşülür
sanaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti başa düşülür•
sәnayeni tәşkil edәn sahәlәr, yarım sahәlәr vә müәssisәlәrin say nisbәti başa düşülür

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

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

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

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

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

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

ixtisaslaşma dәrәcәsi әlamәtlәrinә görә.
xammal vә materialların fiziki vә kimyәvi xassәlәri
әmtәәlәrin iqtisadi tәyinatı
әmәk predmetlәrin tәsir tәsir etmә•



03.05.2017

17/101

110

111

112

113

114

115

49 Maddi istehsal sahәlәrindәn hansı sahә müәssisәlәrini natural xammalla tәchiz edir?

48 Hәr hansı sәnaye sahәsinin inkişaf sürәti necә hesablanır?

47. Sahә müәssisәlәrini natural xammalla tәchiz edәn sahә:

46 Verilәn variantların hansında sәnaye sahәlәrinin tәsniflәşdirmәәlamәti qeyd edilmәmişdir?

131. Sahә müәssisәlәrinin ölkә әrazisi üzrә yerlәşdirmә variantları üzrә kapital qoyuluşunun ümumi
çәkisisinin hesablanmasında hansı xәrclәr nәzәrә alınır?

130. Sahә istehsalının yerlәşdirmә variantları üzrә kapital qoyuluşunun ümumi çәkisisinin
hesablanmasında hansı xәrclәr nәzәrә alınır?

hazır mәhsulların istismara yararlılıq müddәti

әlvan vә qara metallurgiya
istehsala xidmәt edәn nәqliyyat
neftkimya vә maşınqayırma
kәnd tәsәrrüfatı•
istehsala xidmәt edәn rabitә

sәnàyenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin әmәk mәhsuldarlığına nisbәti kimi
sahәnin planlaşdırılan inkişf sәviyyәsinin işçilәrin siyahı sayına nisbәti kimi
hәr hansı sәnaye sahәsinin inkişaf sürәtinin sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinә nisbәti kimi
sahәnin planlaşdırılan inkişaf sәviyyәsinin sahәnin faktiki inkişaf sәviyyәsinә nisbәti kimi•
sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi

rabitә
aqrar sәnaye,
neftkimya
kәnd tәsәrrüfatı•
maşınqayırma

iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә
texnoloji istehsal üsuluna görә
istehsal edilәn mәhsulların istehlak yerinә görә•
әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә

әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, avadanlıq parkının genişlәndirilmәsinә birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, dövriyyә fondlarının formalaşdırılmasına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın
inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr

•
istehsalın mexaniklәşdirmә avtomatlaşdırma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә birbaşa xәrclәr, stehsal binalarının
tikinti xәrclәri vә digәr xәrclәr
qeyri istehsal fondlarının yaradılmasına birbaşa xәrclәr, xammalın tәdarükünә vә dağınmsına birbaşa xәrclәr,
amortizasiya xәrclәr vә s. xәrclәr
tikinti aparılması nәticәsindә yaranan itkilәrin aradan qaldırılmasına yönәldilәn xәrclәr, amortizasiya xәrclәri vә
hazır mәhsulun daşınması xәrclәri

stehsal binalarının tikinti xәrclәri, әlaqәdar sahәlәrә kapital qoyuluşu, istehsalın mexaniklәşdirmә
avtomatlaşdırma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә birbaşa xәrclәr, vә digәr xәrclәr.
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, dövriyyә fondlarının formalaşdırılmasına birbaşa xәrclәr, nәqliyyatın
inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr

•
qeyri istehsal fondlarının yaradılmasına birbaşa xәrclәr, xammalın tәdarükünә vә dağınmsına birbaşa xәrclәr,
nәqliyyatın inkişafına birbaşa xәrclәr vә s. xәrclәr, amortizasiya xәrclәr vә s. xәrclәr
tikinti aparılması nәticәsindә yaranan itkilәrin aradan qaldırılmasına yönәldilәn xәrclәr, amortizasiya xәrclәri vә
hazır mәhsulun daşınması xәrclәri
әsas fondların yaradılmasına birbaşa xәrclәr, istehsal sahәlәri vә avadanlıq parkının genişlәndirilmәsinә birbaşa
xәrclәr vә s. xәrclәr
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129. Verilәn cavabların hansında sahә müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin
istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün baş planında nәzәrdә tutulmayan problem vә şәrtlәr öz әksini tapmışdır?

128. İstehsalın yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal qüvvәlәrinin bölgüsünün baş
planında nәzәrdә tutulmayan problem vә şәrtlәr:

127. Sahә müәssisәlәrinin ölkә әrazisi üzrә yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn әsas amillәr hansı variantda
verilmişdir?

126.Sahә istehsalının yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn әsas amillәr:

125. Sahә müәssisәlәrinin ölkә әrazisi üzrә yerlәşdirilmәsindә qeyd edilәn hsansı әsas prinsiplәr nәzәrә
salınır?

124. Sahә istehsalının yerlәşdirilmәsindә әsas prinsiplәr:

123. Sahә müәssisәlәrinin ölkә әrazisi üzrә yerlәşdirilmәsinın planlaşdırılmasında ölkәnin istehsal
qüvvәlәrinin bölgüsünün baş planında hansı әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır?

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

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

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

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

xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış
bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması•
dövlәtin müdafiә qabliyyәtinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә sәnayenin sәrhәd zonalarına yaxın yerlәşdirilmәsi
digәr amillәr nәzәrә alınmadan әmәk resursları ucuz olan bölgәlәrdә yerlәşdirilmәsi.

xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması•
digәr amillәr nәzәrә alınmadan әmәk resursları ucuz olan bölgәlәrdә yerlәşdirilmәsi.
dövlәtin müdafiә qabliyyәtinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә sәnayenin sәrhәd zonalarına yaxın yerlәşdirilmәsi
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış
bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi

neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnmәk imkanları vә iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı kimi mühüm şәrtlәr nәzәrә
alınır

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

121. Sahә istehsalının ölkә әrazisi üzrә yerlәşdirilmәsi prinsiplәrinin qida sәnayesinin yerlәşdirilmәsi
prosesinә tәsiri hansı amillәrin vasitәsilә hәyata keçirilir?

120. Sәnayenin yerlәşdirilmәsi prinsiplәrinin qida sәnayesinin yerlәşdirilmәsi prosesinә tәsiri hansı
amillәrin vasitәsilә hәyata keçirilir?

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

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

ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә
yerlәşdirilmәsi sxemi kimi әsas problem vә mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır

•
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr kimi mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
ölkәnin iqtisadiyyat sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı kimi mühüm şәrtlәr nәzәrә alınır
iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr vә s. nәzәrә alınır

iqtisadisosial motivlәr vә siyasi tәsirlәr
ölkә regionlarının inkişafına mane olan әsas süni yaradılmış problemlәr, iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı vә
yerlәşdirilmәsi sxemi

•
ölkәnin iqtisadiyyat sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi üzrә dövlәt proqramı
ölkә regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tәdbirlәr
neft sektorunun inkişafından bәhrәlәnmәk imkanları vә iqtisadiyyat sahәlәrinin inkişafı

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

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

ucuz işçi qüvvәsindәn istfadә, yerlәrdә işsizliyin qarşısınin alınması, әhalinin sosialiqtisadi vәziyyәtinin
yaxşılaşdırılması, regionlarda infrastrukurun inkişafı, ümumi daxili mәhsulun artması vә s.
xammal bazasına yaxınlıq vә mövcud tәbii sәrvәtlәrdәn az mәsrәflәrәlә istifadә, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili
bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış, dövlәt büdcәsinin formalaşmasında regionların rolunun artması
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin sәnaye istehsal vә istehsal xidmәt sahәlәri üçün ayrılması, müәssisәlәrin әtraf
zonalarının çirklәnmәsi vә s.
ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә, yerloәrdә işsizliyin sәviyyәsinin aşağı salınması, regionlarda infrastrukturun
inkişafı, ölkәdә sağlam rәqabәt müjhitinin formalaşması vә s.

•
ölkәdә sağlam rәqabәt mühitinin formalaşması, paytaxt vә mәrkәzi şәhәrlәrdәn әhalinin rayonlara, regionlara cәlb
edilmәsi, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış;

kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin sәnaye istehsal vә istehsal xidmәt sahәlәri üçün ayrılması, müәssisәlәrin әtraf
zonalarının çirklәnmәsi vә s.
ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә, yerloәrdә işsizliyin sәviyyәsinin aşağı salınması, regionlarda infrastrukturun
inkişafı, ölkәdә sağlam rәqabәt müjhitinin formalaşması vә s.

•
xammal bazasına yaxınlıq vә mövcud tәbii sәrvәtlәrdәn az mәsrәflәrәlә istifadә, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili
bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış, dövlәt büdcәsinin formalaşmasında regionların rolunun artması
ucuz işçi qüvvәsindәn istfadә, yerlәrdә işsizliyin qarşısınin alınması, әhalinin sosialiqtisadi vәziyyәtinin
yaxşılaşdırılması, regionlarda infrastrukurun inkişafı, ümumi daxili mәhsulun artması vә s.
ölkәdә sağlam rәqabәt mühitinin formalaşması, paytaxt vә mәrkәzi şәhәrlәrdәn әhalinin rayonlara, regionlara cәlb
edilmәsi, yerli sәnaye mәhsulları ilә daxili bazarın tәmin edilmәsi vә xarici bazarlara çıxış;
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 116. Variantların hansında sahә istehsalının yerlәşdirilmәsinin әsas prinsiplәri qeyd edilmәmişdir?

115. Sahә istehsalının yerlәşdirilmәsindә әsas prinsiplәrnә aid deyil:

114. Sәnayenin yerlәşdirilmәsi ictimai әmәk bölgüsünün bir forması olaraq:

162. Әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır?

161. Әmәyin elektrik silahlılığı әmsalı necә hesablanır?

 160. Elektrik enerjisinin istehlak quruluşu necә hesablanır?

159. Sahә müәssisәlәrindә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

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

•
xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin nәzәrә alınması vә möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt edilmәsi

dövlәtin müdafiә qabliyyәtliliyinin nәzәrә alınması vә möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt edilmәsi.
xammalın tәdarükü, ilkin emalı vә tәkrar emalının nәzәrә alınması ilә sәnayenin yerli vә beynәlxalq satış
bazarlarına yaxın yerlәşdirilmәsi

•
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә hazır mәhsul istifadәsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması
xammalın ilkin emalının tәkrar emal sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi
iqtisadi rayonlar arasında әmәyin rasional bölüşdürülmәsi vә tәsәrrüfatların kompleks inkişaf etdirilmәsi

hәr bir sahә müәssisәlәri üçün istehsalın tәşkili formalarının düzgün seçilmәsi vә tәtbiqi ilә xarakterizә olunur
sәnaye müәssisәlәrinin iqtisdi rayonlar vә bütünlükdә ölkә әrazisi üzrә bölgüsü ilә xarakterizә olunur•
sәnaye müәssisәlәrinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi ilә xarakterizә olunur
tәbii resurslardan maksimum istifadә ilә xarakterizә olunur
ictimai әmәyә qәnaәt etmәklә әhalinin respublikanın paytaxtında vә böyük şәhәrlәrdә mәskunlaşmasına şәrait
yaratmaqla xarakterizә olunur

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

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

•
elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcmindәn texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcmi
çıxılır;

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

•
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158. Hansı ifadә düz deyil?

157. Elmitexniki tәrәqqinin sosial effekti:

156. Elmitexniki tәrәqqinin siyasi effekti:

155. Elmitexniki tәrәqqinin iqtisadi effekti:

154. Elmitexniki tәrәqqinin sәmәrәliliyi dedikdә:

153. Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin tәtbiqi nәticәsindә alınan müsbәt nәticә:

 152. Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin tәtbiqinin nәticәsi:

istehsalının elektriklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması•
istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması

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

iqtisadi müstәqilliyin tәmin olunması, müdafiyәqbliyәtliyin möhkәmlәndirilmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, mәnfәәtin artımı, әmәk mәhsuldarlığının artımı vә s.
mәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әhalinin maddi vә mәdәni sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә s.
iqtisadi müstәqilliyin tәmin olunması, xarici mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması
xarici mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması•

mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, mәnfәәtin artımı, әmәk mәhsuldarlığının artımı vә s.
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әhalinin maddi vә mәdәni sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә s.
iqtisadi müstәqilliyin tәmin olunması, xarici mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması
iqtisadi müstәqilliyin tәmin olunması, müdafiyәqbliyәtliyin möhkәmlәndirilmәsi•
xarici mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması

iqtisadi müstәqilliyin tәmin olunması, xarici mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әhalinin maddi vә mәdәni sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә s.
iqtisadi müstәqilliyin tәmin olunması, müdafiyәqbliyәtliyin möhkәmlәndirilmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, mәnfәәtin artımı, әmәk mәhsuldarlığının artımı vә s.•
xarici mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması

sahә müәssisәlәrindә istehsalın enerjitutumu sәviyyәsinin artamsı başa düşülür
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların materialtutumu sәviyyәsinin artamsı başa düşülür
sahә müәssisәlәrindә fondtutumu sәviyyәsinin artamsı başa düşülür
effekt vә bu effektin әldә olunması üçün çәkilәn xәrclәrin nisbәti başa düşülür•
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinin zәiflәmәsi başa düşülür

iqtisadisosial vә siyasiekoloji zәrәrin nisbәtidir
iqtisadi, siyasi, sosial effekt vә ekoloji zәrәrin nisbәtidir
iqtisadi, siyasi, sosial vә ekoloji sәmәrәlilikdir
iqtisadi, siyasi, sosial vә ekoloji effektdir•
iqtisadi, siyasi, sosial effekt vә ekoloji zәrәr arasındakı fәrqdir

sahә müәssisәlәrindә istehsalın enerjitutumu sәviyyәsinin artamsı
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların materialtutumu sәviyyәsinin artamsı
sahә müәssisәlәrindә fondtutumu sәviyyәsinin artamsı
xalq tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi•
sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinin zәiflәmәsi
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151. Elmitexniki tәrәqqinin әsas vәzifәsi:

150. Verilәn varianların hansında yeni texnikanın yaradılması vә tәtbiqi ilә әlaqәdar yaranan xәrclәr
qeyd edilmişdir?

149. Yeni texnikanın yaradılması vә tәtbiqi ilә әlaqәdar yaranan xәrclәr:

148. Elmitexniki tәrәqqi birbirindәn asılı olan hansı formalarda hәyata keçirilir?

147. Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

146. Ölkәdә sәnayenin inkişaf etdirilmәsi işindә:

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

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

•
avadanlığın alınamsı, daşınması, quraşdırılması, istismarı, tәmiri, tәkmillәşdirilmәsi xәrclәri

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

•
elmitәdqiqat müәssisәlәrinin saxlanılması xәrclәri, sınaq labaratoriyaları vә sınaqsәnaye qurğuları üçün xәrclәr,
yeni texnikanın alınamsı, daşınması, quraşdırılması, vә istismarı xәrclәri

tәcrübә vә elmin birlәşmәsi nәticәsindә istehsalın qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında vә
dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında
vә dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında,
elmitexniki inqilabi formada vә dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında
elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında
vә elmitexniki inqilabi formada

•
elm vә texnikanın әnәnәvi әsaslarının nisbәtәn yavaş vә qismәn tәkmillәşdirilmәsini bildirәn tәkamül formasında
vә dövri olaraq tәtbiq olunan yeniliklәr formasında

elmin sürәtli inkişafı, yeni texnologianın kәşf olunması, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinn dәyişmәsi
avtomatlaşdırma, elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi, dünyada baş vermiş sәnaye inqilabları, elmlә
praktiki әnәnәvi nisbәtinin dәyişmәsi, elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi.

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

texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
sәnayenin ETTni tәmin edәn sahәlәrinin vә cәmiyyәt üzvlәrinin sosial rifahının yüksәldilmәsindә rol oynayan
digәr sahәlәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir

•
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152
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145. Sәnayenin inkişaf etdirilmәsi işindә:

 144. İstehsalın elektriklәşdirilmәsi әmsalı necә hesablanır?

143. Elmitexniki inqilabın әlamәtlәri hansılardır?

142. Elmitexniki tәrәqqinin hansı istiqamәtlәri mövcuddur:

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

 140. Verilәn cavab variantlarının hansında elmitexniki tәrәqqinin әlamәtlәri qeyd edilmәmişdir?

idxal vә ixracat arasındakı nisbәti diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
dövlәtin beynәlxalq iqtisadi siyasәtini diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
kәmiyyәt göstәricilәrinin keyfiyyәt göstәricilәrindәn üstün tutulması zәruridir

idxal vә ixracat arasındakı nisbәti diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
kәmiyyәt göstәricilәrinin keyfiyyәt göstәricilәrindәn üstün tutulması zәruridir
sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrin vә cәmiyyәt üzvlәrinin sosial rifahının yüksәldilmәsindә rol
oynayan sahәlәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir

•
dövlәtin beynәlxalq iqtisadi siyasәtini diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir
texnoloji prosesin xüsusiyyyәtlәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaq zәruridir

il әrzindә istehlak edilmiş bütün enerjinin (elektrik, istilik âә s.) hәcminin il әrzindә istehlak edilmiş elektrik
enerjisinin hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehlak edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin il әrzindә istehlak edilmiş bütün enerjinin hәcminә nisbәti
kimi

•
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlak edilmiş elektrik enerjisinin
hәcminә nisbәti kimi
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlak edilmiş bütün enerjinin hәcminә
nisbәti kimi
texnoloji ehtiyaclara istehlak olunan elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi istehlakının ümumi hәcminә
nisbәti kimi

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

•

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

yüngül sәnayenin ayrıayrı yarımsahәlәrindә mövsümük amilinin tәsirinin yumşaldılması, mәhsulun çeşidi
azaldılması vә keyfiyyәtinin zәiflәmәsinә.
mәhsulun rәqabәtqabliyyәtliliyinin artmasına, әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına, sosial mәsәlәlәrin hәllinin
asanlaşmasına vә s.

•
istehsalın miqyasının vә artım pempinin zәiflәmәsinә, bәzәn müәssisәlәrin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
dayandırılmasına
iş şәraitinin mürәkkәblәşmәsinә vә fondveriminin azalmasına
sosial mәsәlәlәrin hәllinin asanlaşmasına vә әmәk mәhsuldarlığının a sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
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139. Elmitexniki tәrәqqi:

138. Elmitexniki tәrәqqi:

137. Elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, zamanın tәlәblәrinә cavab vermәyәn müәssisә vә ya
sahәlәrin lәğvinә sәbәb olur:

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

135. Elmitexnoloji inkişaf, ETT, intensivlәdirmә vә istehsalın sәmәrәliliyi:

134. Elmitexniki tәrәqqi, elmitexnoloji inkişaf, intensivlәdirmә vә istehsalın sәmәrәliliyi:

avtomat rejimdә işlәyәn yeni maşın vә maşınlar sisteminin hazırlanması vә geniş istifadәsi
yeni enerji növlәri vә mәnbәlәrinin kәşfi vә istifadәsi
әl әmәyindәn geniş istifadә tәlәb edәn yeni maşın vә maşınlar sisteminin hazırlanması vә geniş istifadәsi•
yeni maşın vә maşınlar sisteminin hazırlanması vә geniş istifadәsi
keyfiyyәtcә yeni istehsal texnologiyasının yaradılması vә inkişafı

hәm inkişafdır, hәmçinin fәlakәtdir, o elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, yeni yarımsahәlәrin vә ekoloji
problemlәrin yaranmasına vә iqtisadiyyatda tәnәzzülә sәbәb olur
elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdәn yeni yarımsahәlәrin yaranmasına, zamanaın
tәlәblәrinә cavab vermәyәn müәssisә vә ya sahәlәrin lәğvinә sәbәb olur

•
elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdә olan yarımsahәlәrin lәğvinә sәbәb olur
elm vә texnikanın zәif inkişafına, yeni sahәlәrin yaranmasına, mövcud sahә vә yarımsahәlәrin lәğvinә sәbәb olur
elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdәn yeni yarımsahәlәrin yaranmasına, zamanaın
tәlәblәrinә cavab vermәyәn müәssisә vә ya sahәlәrin meydana gәlmәsinә sәbәb olur

elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdәn yeni yarımsahәlәrin yaranmasına, zamanaın
tәlәblәrinә cavab vermәyәn müәssisә vә ya sahәlәrin lәğvinә sәbәb olur
yeni texnika vә texnologiyanın fasilәsiz tәtbiqi, elmi biliklәrin nailiyyәtlәri әsasında istehsal vә әmәyin tәşkili
prosesisdir

•
elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, mövcud sahәlәrdә olan yarımsahәlәrin lәğvinә sәbәb olur
yeni maşın vә maşınlar sisteminin hazırlanması prosesisdir
hәm inkişafdır, hәmçinin fәlakәtdir, o elm vә texnikanın, yeni sahәlәrin inkişafına, yeni yarımsahәlәrin vә ekoloji
problemlәrin yaranmasına vә iqtisadiyyatda tәnәzzülә sәbәb olur

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

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

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

hamısı istehsalın sәmәrәliliyindәn irәli gәlir
birbiri ilә qarşılıqlı surәtdә әlaqәlidirlәr•
birbirinә әks tәsir göstәrirlәr
biri digәrindәn irәli gәlirlәr
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133. Verilәn cavab variantlarının hansında elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәrinә aid olmayan
proses qeyd edilmişdir?

132. Elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

196. Sahә müәssisәlәrindә istehsal olunan vahid mәhsulun rentabelliyi necә hesablanır?

195. İstehsalın sәmәrәliliyinin ümumi göstәricilәri:

194. Istehsalın sәmәrәliliyinin ümümi göstәricilәri:

193. Effektin alınma yerinә görә istehsalın sәmәrәliliyi:

192. Artma (tәkrarlanm dәrәcәsinә görә istehsalın sәmәrәliliyi:

ardıcıl olaraq әldә edilirlәr

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

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

müәssisәnin bütün fәaliyyәt növlәrindәn әldә etdiyi ümumi mәnfәәtin müәssisәnin әsas kapitalına nisbәti kimi
müәssisәnin bütün fәaliyyәt növlәrindәn әldә etdiyi ümumi mәnfәәtin satışın hәcminә nisbәti kimi
mәnfәtin satışın hәcminә nisbәıti kimi
mәnfәәtin mәhsulun tam maya dәyәrinә nisbәti kimi•
mәnfәәtin mәhsulun sex maya dәyәrinә nisbәti kimi

regional iqtisadi vәziyyәt, әmtәәlik mәhsulun hәr manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt, istehsalın rentabelliyi
vәvahid mәhsulun rentabelliyi vә s.
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn sәnaye mәhsulunun hәcmi, әmtәәlik mәhsulun hәr manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt,
istehsalın rentabelliyi vәvahid mәhsulun rentabelliyi vә s.
әhalinin hәr nәfәrinә istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi, ümumi daxili mәhsul, ictimai әmәyin mәhsuldarlığı,
mәnfәәt, istehsalın rentabelliyi vәvahid mәhsulun rentabelliyi vә s.
әsasәn istehsalın son nәticәlәrini vә strateji vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsini bildirir•
әhalinin hәr nәfәrinә milli gәlir, ümumi dövriyyә, әmtәәlik mәhsulun hәr manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt,
istehsalın rentabelliyi vә s.

regional iqtisadi vәziyyәt, әmtәәlik mәhsulun hәr manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt, istehsalın rentabelliyi
vәvahid mәhsulun rentabelliyi vә s.
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn sәnaye mәhsulunun hәcmi, әmtәәlik mәhsulun hәr manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt,
istehsalın rentabelliyi vәvahid mәhsulun rentabelliyi vә s.
әhalinin hәr nәfәrinә istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi, ümumi daxili mәhsul, ictimai әmәyin mәhsuldarlığı,
mәnfәәt, istehsalın rentabelliyi vәvahid mәhsulun rentabelliyi vә s.
әhalinin hәr nәfәrinә milli gәlir, ümumi daxili mәhsul, ictimai әmәyin mәhsuldarlığı, әmtәәlik mәhsulun hәr
manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt, istehsalın rentabelliyi vә vahid mәhsulun rentabelliyi

•
әhalinin hәr nәfәrinә milli gәlir, ümumi dövriyyә, әmtәәlik mәhsulun hәr manatına çәkilәn xәrclәr, mәnfәәt,
istehsalın rentabelliyi vә s.

inteqral olur
ilkin (birdәfәlik effekt) vә tәkrarlanan kimi fәrqlәndirilir
iqtisadi vә sosial kimi fәrqlәndirilir
lokal (tәsәrrüfat hesablı) vә xalq tәsәrrüfatı kimi fәrqlәndirilir•
mütlәq vә nisbi kimi fәrqlәndirilir
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 191. İstehsal olunan mәhsulun fondverimi necә hesablanır?

 190. İstehsal olunan mәhsulun әmәk mәhsuldarlığı göstәricisi necә hesablanır?

189. İstehsal olunan mәhsulun material tutumu göstәricisi necә hesablanır?

188. İctimai istehsalın sәmәrәliliyi göstәricilәri:

 187. İctimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyi:

186. Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin cәmiyyәtin, ayrıayrı şәxslәrin maraqlarına vә әsas sosial
tәlәbatına vә mәqsәdlәrinә uyğun olması:

 185. İctimai istehsalın sosial sәmәrәliliyi:

inteqral
lokal (tәsәrrüfat hesablı) vә xalq tәsәrrüfatı
iqtisadi vә sosial
ilkin (birdәfәlik effekt) vә multiplikasion (tәkrarlanan)•
mütlәq vә nisbi

istehsal olunan mәhsulun maya dәyәrinin әsas fondlara (әmәk vasitәlәrinә) nisbәti kimi
mәhsulun dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi
istehsal olunan mәhsulun dәyәrinin әsas fondlara (әmәk vasitәlәrinә) nisbәti kimi•
istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi

müәyyәn vaxt intervalında istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin kömәkçi fәhlәlәrin sayına nisbәti
mәhsulun dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi
istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti•
istehsal olunan mәhsulun dәyәrinin әsas fondlara (әmәk vasitәlәrinә) nisbәti kimi

mәhsulun maya dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi
istehsal olunan mәhsulun dәyәrinin әsas fondlara (әmәk vasitәlәrinә) nisbәti kimi
müәyyәn vaxt intervalında istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi
mәhsulun dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi•
istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin material xәrclәrinә nisbәti kimi

әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqının sәviyyәsi, fondverimi, fondtutumu, materialverimi
әmәk haqqı vә әmәk mәhsuldarlığı, әmәktutumu, fondverimi, fondtutumu, materialverimi
әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı fondu, fondverimi, fondtutumu, materialverimi
әmәk mәhsuldarlığı, әsas fәhlәlәrin әmәk haqlarının sәviyyәsi, fondverimi, fondtutumu, materialverimi
әmәk mәhsuldarlığı, әmәktutumu, fondverimi, fondtutumu, materialverimi•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin cәmiyyәtin, ayrıayrı şәxslәrin maraqlarına vә әsas iqtisadi tәlәbatına vә
mәqsәdlәrinә uyğun olmamasıdır
canlı vә cansız әmәyin çox mәsrәfi ilә daha yüksәk nәticәlәrin әldә edilmәsidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin cәmiyyәtin, ayrıayrı şәxslәrin maraqlarına vә әsas sosial tәlәbatına vә
mәqsәdlәrinә uyğun olmasıdır
canlı vә cansız әmәyin az mәsrәfi ilә daha yüksәk nәticәlәrin әldә edilmәsidir•
canlı vә cansız әmәyin, xammal vә materialların çox mәsrәfi ilә daha yüksәk nәticәlәrin әldә edilmәsidir

ictimai istehsalın ekoloji sәmәrәliliyi adlanır
ictimai istehsalın sosial siyasi sәmәrәliliyi adlanır
ictimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyi adlanır
ictimai istehsalın sosial sәmәrәliliyi adlanır•
ictimai istehsalın mәdәni sәmәrәliliyi adlanır
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184. Sәnayedә yeni tikilәn müәssisәlәr, sexlәr vә digәr obyektlәr vә ayrıayrı tәdbirlәr üzrә rentabellik
göstәricisi:

183. Sahә müәssisәlәrindә әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәliliyi göstәricisi necә hesablanır?

182. Sahә müәssisәlәrindә satışın rentabelliyi göstәricisi:

181. Sahә müәssisәlәrindә satışın rentabelliyi göstәricisi necә hesablanır?

180. Müәssisәlәr dә әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik necә hesablanır?

179. Әmәyin sәmәrәlilik dәrәcәsini hesablamaq üçün aşağıda verilәnlәrdәn hansından istifadә edilir?

müәssisә pәrakәndә qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәri
arasındakı fәrqin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.
müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәri
arasındakı nisbәtin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı istehsal hәcminin artımını tәmin edәn mәblәğ kimi
hesablanır.
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin cәmiyyәtin, ayrıayrı şәxslәrin maraqlarına vә әsas sosial tәlәbatına vә
mәqsәdlәrinә uyğun olmasıdır

•
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına әsas kapitalın artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.

әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına әsas kapitalın artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı istehsal hәcminin artımını tәmin edәn mәblәә kimi
hesablanır.
müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәrinin
hasilinin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.
müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәri
arasındakı fәrqin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.

•
müәssisә topdansatış qiymәtlәri ilә illik mәhsul buraxılışı hәcmi vә il әrzindә buraxılan mәhsulun maya dәyәri
arasındakı nisbәtin tikilәn obyektlәrin smeta dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır.

әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına әsas kapitalın artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı istehsal hәcminin artımını tәmin edәn mәblәә nisbәti
kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına istehsal hәcmininn artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti kimi.•
әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına mәnfәәtin artımının әsaslı vәsait qoyuluşunun özünüödәmә müddәtinә nisbәti
kimi.

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

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

illik mәn fәәtin müәssisәnin әsas vә normalaşdırılan dövriyyә fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
illik mәn fәәtin bu mәnfәәti tәmin edәn ümumi xәrclәrә nis bәti kimi
illik mәn fәәt artı mının bu artımı tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna hasili kimi
illik mәn fәәt artı mının bu artımı tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nis bәti kimi hesablanır.•
illik mәn fәәt artı mının bu artımı tәmin edәn әsas fondlara nis bәti kimi

investisiya qoyuluşunun rentabelliyi
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn materialların hәcmi
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178. Әmәk mәhsuldarlığı:

177. Әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

176. İstehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır?

 175. Sәnaye istehsalında mütlәq sәmәrәlilik dedikdә:

174.Sәnayedә mütlәq sәmәrәlilik dedikdә:

173. Qeyd edilәn variantlardan hansında ictimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı göstәrilmişdir?

172. Sәnayedә müәssisәlәr üzrә mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi:

vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn elektrik enerjisi
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilәn mәhsulun hәcmi•
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn xәrclәr

dövriyyә kapitalından istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir
torpaqdan istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir
әmәk resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir
әsas kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir•
tәşәbbüskarlıqdan istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir

dövriyyә kapitalı
әsas kapital
torpaq
әmәk resurslarından•
tәşәbbüskarlıq

әmәk haqqının sәviyyәsi, mәnfәәt.
ümumi daxili mәhsul, ümumi gәlir
ümumi milli mәhsul, ümumi rentabellik, mәhsul vahidinin maya dәyәri
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı•
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul

sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәti başa düşülür•
әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәği başa düşülür
әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarı başa düşülür
әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәti başa düşülür
әldә olunmuş sәmәrәrnin keyiyyәt tәrkibi başa düşülür

әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәti
әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәği.
әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarı
әldә olunmuş sәmәrәrnin keyiyyәtini xarakterizәsi
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәti başa düşülür.•

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

mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasından әldә edilәn qәnaәti tәmin edәn innovasiya tәdbirlәrinә çәkilәn
xәrclәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә әsalı vәsait qoyuluşundan sonra mәhsulun maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin
hәmin qәnaәti tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.

•
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә sonra mәhsulun sex maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin hәmin qәnaәti tәmin edәn
әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.
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 171. Sәnaye istehsalının iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

170. İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

169. Sәnayedә müәssisәlәr üzrә mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi:

168. Hansı variantda istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәrindәn biri verilmişdir?

167. İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

166. Sәmәrәlilik meyarı dedikdә:

165. Sәnayedә nisbi (müqayisәli) sәmәrәlilik dedikdә:

ETTnin nәticәlәrinin istehsala tәtbiqindәn әvvәl vә sonra mәhsulun mәhsulun keyfiyyәtlәri arasındakı fәrqin
hәmin qәnaәti tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә sonra mәhsulun istehsal maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin hәmin qәnaәti satış
sonra tәmin edәn kәmiyyәtә nisbәti kimi müәyyәn edilir.

istehsal prosesindәki fasilәlәr
istehsalın ixtisaslaşmasıdır•
istehsal prosesinin başlanması
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması
istehsal sahәlәrinin artıqlığı

istehsal sahәlәrinin artıqlığı;
istehsalın ixtisaslaşmasıdır.•
istehsal prosesinin başlanması;
istehsal prosesindәki fasilәlәr;
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması;

mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasından әldә edilәn qәnaәti tәmin edәn innovasiya tәdbirlәrinә çәkilәn
xәrclәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә әsalı vәsait qoyuluşundan sonra mәhsulun maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin
hәmin qәnaәti tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.

•
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә sonra mәhsulun sex maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin hәmin qәnaәti tәmin edәn
әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.
ETTnin nәticәlәrinin istehsala tәtbiqindәn әvvәl vә sonra mәhsulun mәhsulun keyfiyyәtlәri arasındakı fәrqin
hәmin qәnaәti tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti kimi müәyyәn edilir.
әsalı vәsait qoyuluşundan әvvәl vә sonra mәhsulun istehsal maya dәyәrlәri arasındakı fәrqin hәmin qәnaәti satış
sonra tәmin edәn kәmiyyәtә nisbәti kimi müәyyәn edilir.

istehsal prosesindәki fasilәlәr
istehsalın ixtisaslaşması•
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması
istehsal sahәlәrinin artıqlığı
istehsal prosesinin başlanması

istehsal prosesindәki fasilәlәr
istehsal prosesinin başlanması
istehsal sahәlәrinin artıqlığı
istehsalın ixtisaslaşmasıdır•
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması

istehsal fәaliyyәti zamanı mәhsul istehsalına çәkil miş xәrclәrin faydalı hissәsi başa düşülür.
istehsal fәaliyyәtinin son nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkil miş xәrclәrin gәtirdiyi sәmә ‐
rә 

•
istehsal fәaliyyәtinin aralıq nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkil miş xәrclәrin kәmiyyәti
istehsal fәaliyyәtinin nәticәsi olaraq istehsal edilmiş mәhsulun ümumi hәcminin dәyәr ifadәsi
istehsal fәaliyyәtindә istifadә edilәn bütün resursların istehlak hәcmi
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164. Sәnayedә müqayisәli (nisbi) sәmәrәlilik dedikdә:

163. İqtisadi sәmәrә nәdir?

 246. Planlaşdırmanın fasilәsizliyi:

 245.İstehsal proqramının natural göstәricisi hansıdır?

 244. sahә müәssisәlәrindә istehsal proqramının әsaslandırılmasında әsasәn hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur?

243. Fondverimi göstәricisinin sәviyyәsinin artırılması tapşırıqları müәssisәnin inkişaf planının hansı
bölmәsinә aiddir?

әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәti başa düşülür
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti başa düşülür
variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqinә nisbәti başa düşülür•
variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin müәssisә üzrә il әrzindә edilmiş әsaslı vәsait qoyuluşuna nisbәti başa düşülür
istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadә göstәricisi başa düşülür

әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәti başa düşülür
variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqinә nisbәti başa düşülür.•
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәti başa düşülür
sәmәrәliliyin orta göstәricisi başa düşülür
istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadә göstәricisi başa düşülür

sahә vә ya onun ayrılıqda hәr bir müәssisәsindә il әrzindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrin sayı.
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan
mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә

•
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtә cәlb edilәn
resursların dәyәr ifadәsindә cәmi.
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәti ilә әlaqәdar
çәkilәn xәrclәrin mütlәq ölçüdә cәmi.
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan
nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә

müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir
hәr bir istehsal vahidi pla nının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әla  qә, plan laş dırılan obyektin
vә onunla әlaqәdar olan böl mә lә rin fәaliy yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması de mәk dir
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir•
müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir

xalis mәhsul
mәhsulun nomenklaturası•
әmtәәlik mәhsul
ümumi mәhsul
reallaşdırılmış mәhsul

rentabellik indeksindәn
rentabellik normasından;
orta illik istehsal gücündәn•
giriş istehsal gücündәn
çıxış istehsal gücündәn;

investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi planı•
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planı
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı
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 242. Sahә müәssisәlәrinin istehsal proqramması hansı amillәrlә әsaslandırılır?

241. Planlaşıdrmanın üsulları hansılardır?

 240.İdarәetmә sistemi nәdir?

239. Sәnayedә istehsalın sәmәrәliliyin artırılmasınınәsas mәnbәyi:

238. İdarәetmә metodu dedikdә:

 237. Verilәn cavab varinatların hansında idarәetmә mexanizminin komponentlәrindәn biri qeyd
edilmәmişdir?

maliyyә planı

istehsal edilәcәk mәhsulun maya dәyәri, işçilәrin әmәk haqqı, әsas fondların qurluşu
istehsal edilәcәk mәhsula bazardakı tәlәbin hәcmi, istehsal güclәrindәn istifadә sәviyyәsi, yeni istehsal güclәrinin
işә salınması vә әsaslı tikinti işlәri üzrә nәzәrdә tutulan tәdbirlәr

•
mәhsulun maya dәyәri, işçilәrin әmәk haqqı, әsas fondların texniki sәviyyәsi, alınacaq materialların keyfiyyәti.
istehsal meydançalarının sahәsi, alınacaq xammalın hәcmi, cәlb edilәcәk kreditlәrin mәblәği
müәssisәnin istehsal gücü, madditexniki tәminat sәviyyәsi, beynәlxalq әlaqәlәri, innovasiya fәaliyyәti, idarәtemә
işçilәrinin sayı

induksiya, deduksiya
balanas, normativ•
tәşkiletmә, nәzarәt
xәtti, funksional
analiz, sintez

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

istehsal strukturunun tәkmillәşdirilmәsi, ETTnin sürәtlәndirilmәsi, fondtutumunun vә kapitaltutumu sәviyyәsinin
artırılması, tәbii resursların rasional istifadәsi, mәhsul istehsalının әmәktutumunun sәviyyәsinin artırılması
mәhsul istehsalının әmәktutumunun, materialtutumunun, fondtutumunun vә kapitaltutumu sәviyyәsinin
azaldılması, tәbii resursların rasional istifadәsi, vaxta qәnaәt vә mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması

•
mәhsul istehsalının әmәktutumunun, materialtutumunun, fondtutumunun sәviyyәsinin azaldılması, kapitaltutumu
sәviyyәsinin artırılması, tәbii resursların rasional istifadәsi, vaxta qәnaәt vә mәhsulun keyfiyyәtinin
yaxşılaşdırılması
mәhsul istehsalının әmәktutumunun, materialtutumunun sәviyyәsinin azaldılması, fondtutumunun vә
kapitaltutumu sәviyyәsinin artırılması, tәbii resursların rasional istifadәsi, vaxta qәnaәt vә mәhsulun keyfiyyәtinin
yaxşılaşdırılması
mәhsul istehsalının әmәktutumunun, materialtutumunun, fondtutumunun vә kapitaltutumu sәviyyәsinin
artırılması, tәbii resursların rasional istifadәsi, istehsal strukturunun tәkmillәşdirilmәsi, ETTnin sürәtlәndirilmәsi

sahibkarın yüksәk mәnfәәt әldә etmәk üçün idarә olunan obyektә dövlәtin tәnzimlәmәdolayı metodlarının tәtbiqi
ilә tәsiretmә imkanı başa düşülür
müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün idarә olunan obyektә tәsiretmәnin fәnd vә üsullarının
mәcmusu başa düşülür

•
müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün idarә olunan obyektә tәsiretmәnin maliyә mәzmunu
başa düşülür
müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәklә idarә edәn subyektә
tәsiretmәnin fәnd vә üsullarının mәcmusu başa düşülür
sahibkarın yüksәk mәnfәәt әldә etmәk üçün idarә olunan obyektә dövlәtm vasitәsilә tәsiretmәnin fәnd vә
üsullarının mәcmusu başa düşülür

idarәetmә orqanı
kadr axıcılığı propseslәrinә müdaxilә idarәetmәnin әsas prinsiplәri, qaydaları vә vәzifәlәri•
idarәetmә obyektlәri
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236. İdarәetmә mexanizmi qeyd edilәn hansı komponentlәri özündә birlәşdirir?

235. Sahә müüәssisәlәrindә idarәetmә prosesinin mәr hәlә lәr i hansı ardıcıllıqla müәyyәn edilmişdir?

234. Verilәn variantların hansında planlaşdırmanın metodlarından biriqeyd edilmişdir?

233. Planlaşdırmanın metodlarından biri:

 232. Qeyd edilәnlәrdәn hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir?

231. Sahә müәssisәlәrinin istehsal proqramının göstәricilәr siseminә aiddir:

230. İdarәetmәdә sistem dedikdә:

informasiya
idarәetmәnin tәşkili metodları vә formaları

idarәetmәnin әsas prinsiplәri, qaydaları vә vәzifәlәri; hәr bir rәhbәrin şәxsi keyfiyyәtlәri; idarәetmәnin tәşkili
metodları vә formaları; informasiya; kadr axıcılığı
müәssisә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi, idarәetmәnin qaydaları vә vәzifәlәri; hәr bir rәhbәrin şәxsi keyfiyyәtlәri;
idarәetmәnin tәşkili metodları; informasiya; idarәetmә obyektlәri
idarәetmәnin әsas prinsiplәri, qaydaları vә vәzifәlәri; idarәetmә orqanı; idarәetmәnin tәşkili metodları vә
formaları; informasiya; idarәetmә obyektlәri

•
idarәetmәnin әsas mәqsәdi, müәssiәnin missiyası; istehsal qaydaları vә istehsalın texnoloji ardıcıllığı; idarәetmә
orqanı; idarәetmәnin tәşkili metodları vә formaları; idarәetmә obyektlәri
idarәetmәnin әsas prinsiplәri, qaydaları vә vәzifәlәri; hәr bir rәhbәrin şәxsi keyfiyyәtlәri; idarәetmәnin tәşkili
metodları vә formaları; informasiya; idarәetmә obyektlәri

nproqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә
plan laşdırma, planların reallaş dı rıl ma sı vә nәza rәt•
tәşkletmә, stimullaşdırma, nәzarәt.
plan laşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә, koordinasiya

isadiriyazi tәhlil metodu
normativ metod•
sosialpsixoloji metod
inzibat vә iqtisadi metod
iqt iqtisadi tәhlil metodu

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

paralellik prinsipi
düzxәtlilik prinsipi
avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi
sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi•
ahәngdarlıq prinsipi

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

idarәetmә metodları vә funksiyalarının vә ona müvafik olaraq vәzifәlәrin mәcmusu başa düşülür
müәssisәnin sanaye istehsal heyәti, plan üzrә iş yerlәrinin sayı, әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrinin sayı başa
düşülür



03.05.2017

33/101

213

214

215

216

217

218

219

229. İdarәetmәdә sistem dedikdә başa düşülür:

 228. İdarәetmәnin hansı prinsipinә görә işçilәr vә maddi resurslar lazım olan vaxtda öz yer lә rindә
olmalıdırlar?

227. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

226. Sahә müәssisәlәrinin idarә edilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

225. Sahә müәssisәlәrindә idarәetmәnin funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

224. İdarәetmәnin hansı metodları mövcuddur?

223.Sahә müәssisәlәrindә idarәetmәnin hansı metodlarından istifadә olunur?

rәhbәr vә mühәndistexniki işçilәrin nisbәti, müәssisәnin idarәetmәnin tәşkilati quruluşu başa düşülür
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә et mәnin struk      turu, forma vә metod larının mәcmusu başa düşülür•
maliyyә resurslarının idarә edilmәsi vә idarәetmә mәq sәd lәrinin mәcmusu başa düşülür

müәssisәnin sanaye istehsal heyәti, plan üzrә iş yerlәrinin sayı, әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәrinin sayı
maliyyә resurslarının idarә edilmәsi vә idarәetmә mәq sәd lәrinin mәcmusu
idarәetmә metodları vә funksiyalarının vә ona müvafik olaraq vәzifәlәrin mәcmusu
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә et mәnin struk      turu, forma vә metod larının mәcmusu•
rәhbәr vә mühәndistexniki işçilәrin nisbәti, müәssisәnin idarәetmәnin tәşkilati quruluşu

sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi
mәrkәzlәşdirmә prinsipi
intizam prinsipi
qayda prinsipi•
әdalәt prinsipi

әxlaq normaları vә tәrbiyәvi motivlәr
müәssisәdә istehsalat mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi
iş  çi lәrin әmәyә maraqlarının vә yaradıjılıq tәşәbbüslәrinin ar tı rıl  ma sı
әmәyin normalaşdırılması•
işçi he yәtinin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә vә onun tәşkilinә tәsiri

sahә müәssisәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәti
sahә müәssisәlәrinin qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş bütün fәaliyyәt növlәrinin mәcmusu
müәssisәnin mәhsullarına bazardakı tәlәbi öyrәnib, onu ödәnilmәsi üzrә fәaliyyәti tәşkil etmәk
әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş mәqsәdә nail olmaq üçün müәssisәnin әmәk kollektivinә, onların
fәaliyyәtinin tәşkili vә uzlaşdırılması işinә mәqsәdyönlü tәsiretmә tәdbirlәri

•
müәssisәdә әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması, әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun proses

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

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

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

•



03.05.2017

34/101

220

221

222

223

224

225

221. Sahә müәssisәlәrindә idarәetmә dedikdә әn başa düşülür?

220. İdarәtmәnin әsas metodları:

219. İdarәtmәnin üsulları hansılardır?

218. Planlaşdırmanın kompleksliliyi:

217. Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planda:

216. Sahә müәssisәlәrinin maliyyә planında:

inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji•
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs la rı nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemi 
müәssisә qarşısında qiyulmuş mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs la rı nın sәrfi ilә nail
olmağı nәzәrdә tutan vә müvafik vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemi
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs la rı nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә et mә subyekti ilә isteh sal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemi.

•
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs la rı nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş daxili tәsir vasitәsi

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

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

de mәk  müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr
sistemini özündә әks etdirir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir;
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir;
hәr bir istehsal vahidi pla nının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әla  qә, plan laş dırılan obyektin
vә onunla әlaqәdar olan böl mә lә rin fәaliy yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması.

•
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;

müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir.
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artı rıl ması, kadr ların
hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tap şırıqlar öz әksini tapır;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;
planda real laş dırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh sul la rın maya dәyәri üzrә tapşırıq lar öz
әksini tapır;

•
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә na tural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur;

müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artı rıl ması, kadr ların
hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tap şırıqlar öz әksini tapır;
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә na tural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir.•
planda real laş dırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh sul la rın maya dәyәri üzrә tapşırıq lar öz
әksini tapır;
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215. Funksional әlamәtә görә planlar hansı növ lәrә ayrılır?

214. Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәti üzrә planlar hansı növ lәrә ayrılır?

213. "Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma:

212.Sahә müәssisәlәrindә operativistehsal planlaşdırılması?

211. Psixoloji metodlar:

210. Sosial metodlar:

209. Sahә müәssisәlәrindә istehsal proqramının әsaslandırılmasında әsasәn aşağıdakı göstәricilәrin
hansından istifadә olunur?

inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar.
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar;
strateji, taktiki, operativ planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;•
plan, proqram, proqnoz;

qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar.
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;
plan, proqram, proqnoz;
strateji, taktiki, operativ planlar;•
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar;

müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında әn sәmәrәli pro por siya vә kәmiyyәt әla qә lә rini müәyyәn edir
planların tәrtib olunmasının elmi ba za sı olan norma vә normativlәrә әsaslanır
müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdir
istehsaltәsәrrüfat tap  şı  rıqlarının müәs sisәnin fәaliyyәtini әks etdirәn göstәrijilәrin fak  tiki formalaşmış dinamikası
әsasında müәyyәn olunmasına әsas la nır

•
müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir

müәssisәdә istehsal heyәtinin әmәk şәraitinin, mәişәt vә istirahәt problemlәrinin hәlli üzrә tәdbirlәri özündә әks
etdirir
müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir

•
müәssisәdә yeni bölmәlәrin tikintisi, elmitәdqiqat işlәrinin aparılması, innovasiya işlәmәlәri, yeni mәhsulların
mә nim sәnilmәsi, mütәrәqqi texnologiyanın tәt bi qi, istehsal pro ses lә rinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaş dırıl ‐
ması vә s. üzrә tap şı rıqları özündә әks etdirir
müәssisәdә mәnfәәt vә ren ta bel lik planlaşdırılmasını özündә әks etdirir
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları özündә әks etdirir

bu müәssisәnin heyәtinin fәaliyyәtinin aktivlәşdirlmәsi mәqsәdilә onların sosial maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır
kollektivdә әlverişli psixoloji mühitin formalşdırılması mәqsәdi ilә insanlar (işçilәr) arasında qarşılıqlı әlaqәnin
tәnzimlәnmәsi üsullarıdır

•
bu insanların (işçilәrin) sosialiqtisadi maraqlarına tәsir etmә üsuludur
bu ayrıayrı insanların vә ya onların birliklәrinin maddi maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır
bu insanların tәşkilati maraqlarına tәsir etmә üsuludur

kollektivdә әlverişli psixoloji mühitin formalşdırılması mәqsәdi ilә insanlar (işçilәr) arasında qarşılıqlı әlaqәnin
tәnzimlәnmәsi üsullarıdır
bu müәssisәnin heyәtinin fәaliyyәtinin aktivlәşdirlmәsi mәqsәdilә onların sosial maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır•
bu insanların tәşkilati maraqlarına tәsir etmә üsuludur
bu ayrıayrı insanların vә ya onların birliklәrinin maddi maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır
bu müәssisәnin heyәtinin fәaliyyәtinin aktivlәşdirlmәsi mәqsәdilә onların psixoloji hazırlaşdırma üsullarıdır

orta illik istehsal güsündәn;•
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208. İqtisadi metodlar:

207. Tәşkilati metodlar:

206. Verilәn cavab variantlarının hansında idarәetmәnin funksiyaları qeyd edilmişdir?

205. Sahә müәssisәlәrindә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

204. Proqnoz:

203. Aşağıdakılardan hansı sahә müәssisәlәrinin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil?

•
rentabellik normasından;
çıxış istehsal güsündәn;
giriş istehsal güsündәn;
rentabellik indeksindәn;

bu müәssisәnin heyәtinin fәaliyyәtinin aktivlәşdirlmәsi mәqsәdilә onların psixoloji hazırlaşdırma üsullarıdır
bu müәssisәnin heyәtinin fәaliyyәtinin aktivlәşdirlmәsi mәqsәdilә onların sosial maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır
bu insanların tәşkilati maraqlarına tәsir etmә üsuludur
bu ayrıayrı insanların vә ya onların birliklәrinin maddi maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır•
kollektivdә әlverişli psixoloji mühitin formalşdırılması mәqsәdi ilә insanlar (işçilәr) arasında qarşılıqlı әlaqәnin
tәnzimlәnmәsi üsullarıdır

bu insanların (işçilәrin) sosialiqtisadi maraqlarına tәsir etmә üsuludur
kollektivdә әlverişli psixoloji mühitin formalşdırılması mәqsәdi ilә insanlar (işçilәr) arasında qarşılıqlı әlaqәnin
tәnzimlәnmәsi üsullarıdır
bu ayrıayrı insanların vә ya onların birliklәrinin maddi maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır
bu insanların tәşkilati maraqlarına tәsir etmә üsuludur•
bu müәssisәnin heyәtinin fәaliyyәtinin aktivlәşdirlmәsi mәqsәdilә onların sosial maraqlarına tәsir etmә üsullarıdır

tәşkiletmә, koordinasiya, stimullaşdırma, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәhlil, tәnzimlәmә, uçot, nәzarәt,
proqnozlaşdırma vә madditexniki tәchizat
tәşkiletmә, koordinasiya, stimullaşdırma, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәhlil, tәnzimlәmә, uçot, nәzarәt,
proqnozlaşdırma vә madditexniki tәminat, satış
tәşkiletmә, koordinasiya, stimullaşdırma, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәhlil, tәnzimlәmә, uçot, nәzarәt,
proqnozlaşdırma vә madditexniki tәminat
tәşkiletmә, koordinasiya, stimullaşdırma, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәhlil, tәnzimlәmә, uçot, nәzarәt•
tәşkiletmә, koordinasiya, stimullaşdırma, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәhlil, tәnzimlәmә, uçot, nәzarәt,
proqnozlaşdırma vә madditexniki tәminat, maliyyәlәşdirmә

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

düzgün cavab yoxdur
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;

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;
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202. Sahә müәssisәlәrindә normaların işlәnib hazırlanma sında aşağıdakı hansı metodlardan istifadә
olunur?

 201.Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәtinә görә planlar hansı növlәrә bölünür?

200. İstehsal proqramının dәyәr göstәricisi hansıdır?

199. Proqram :

198. Plan:

197. Sәnayedә idarәetmә:

әmәk haqqı vә kadrlar planı;
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı;
sığorta işinin planı•
әmәk kollektivinin sosial inkişaf planı.

mәmulat üzrә, hissә üzrә vә oxşarlığa görә hesablama metodları;
analitikhesablama, funksional vә qәnaәtli;
qәnaәtli, kompleks vә funksional;
analitikhesablama, tәcrü bieksperimental vә statistik.•
iqtisadi, texnoloci vә operativ;

strateji, direktiv, indikativ.
taktiki, funksional, strateji;
taktiki, analtik, operativ;
strateji, taktiki, operativ;•
funksional, analtik, çevik;

mәhsulun maya dәyәri.
әsas istehsal fondlarının tәrkibi;
1 manatlıq әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc;
әmtәәlik mәhsul;•
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri;

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.
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan bi lik  lәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahә lә rinin şü ur lu nizamlanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәt nö vüdür;
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
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

•
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;

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.
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;
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;

hәr bir bölmәnin rәhbәrlәri tәrәfindәn ayrıayrılqda qәrarların qәbul edilmәsi vә icrası üçün müvafik tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsi ilә sәciyyәlәnir
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307. Müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsinin öyrәnilmәsi vә tәhlilindәә hansı göstәricilәrdәn istifadә
edilir?

306. Sәnayedә kombinәlәşmәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin әn ümdә istiqamәtli göstәricisi:

305. İxtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

304. İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

303. Tәmәrküzlәşmәnin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk üçün istifadә edilәn göstәricilәr:

302. Sahәvi ixtisaslaşmanı xarekterizә edәn göstәricilәrdәn biri:

buraxılan mәhsulu hәcmini artırılması, әmәk mәhsuldarlığını yüksәlmәsi, mәhsulun mayadәyәrinin aşağı
salınması, istehsalın rentabelliyinin tәmin olunması üzrә tәdbirlәr sistemidir
istehlakçıların arzularını tәmin edәcәk mәhsullar istehsal etmәk vә xidmәtlәr göstәmәkdir
müәssisәnin öz mәqsәdinә çatması üçün insan vә digәr resurslara nәzarәt etmәk vә sәmәrәliliyin artması üçün
planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәtetmә kimi funksiyaları özündә birlәşdirir

•
müәssisәnin öz mәqsәdinә çatması üçün işçi qüvvәlәrin istismarı әsasında mәqsәdyönlü tәdbirlәrin hәyata
keçirilımәsi

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

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

•
xammaldan istifadә sәviyyәsini yüksәltmәklә eyni hәcmdә әmәk vasitәlәrindәn daha çox mәhsul istehsalını tәmin
edilmәsindәdәir.

mәhsul buraxılışının hәcmi
mәhsul vahidinә sәrf edilәn nәqliyyat xәrclәri
vahid mәhsulun maya dәyәri
mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun istehlakçılara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, әsaslı
vәsait qoyuluşuna qәnaәt vә onların ödәmә müddәti vә s.

•
mәhsulun istehsalı vәdaşınmasına çәkilәn xәrclәr

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

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

optimallıq әmsalı
istifadә olunan xammalın növü vә sayı
sahә müәssisәslәrinin istehsal etdiklәri mhsulların çeşedi
sahә ixtisaslaşma әmsalı•
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301. İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edilmәsindә aşağıda verilәn hansı qrup göstәricilәrdәn istifadә
istifadә edilmir?

300. Kombinәlәşmәnin formalarına aiddir:

290. Kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi xarakterizә edir:

289. Sәnayedә müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrdәn biri olan
tәhkimolunma әmsalı necә hesablanır?

288. İxtisaslaşma sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

287. İstehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin artırılmasına sәbәb olur:

286. Tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

•
istehsal olunan mәhsul vahidininә kapital qoyuluşunun azaldılması

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

•
sahәvi ixtisaslama göstәricilәri, fabrik (zavo ixtisaslaşma göstәricilәri

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

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

•
ümumi mәhsulun hәcmindә kooperasiya yolu ilә kәnara göndәrilәn yarımfabrikatların vә dәstlәşdirici
mәmulatların xüsusi çәkisi

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

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

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

müәssisәnin istehsal gücünün, mәhsulun fondtu tumununna vә material tutumunun artmasına
inhisarçılığın inkişafına, qiymәtlәrin qalxmasına
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin әlverişli әlaqәlәndirilmәsinә
әsas vә dövriyyә fondlarından, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadәyә•
istehsal hәcminin artmasına, qiymәtlәrin enmәsinә
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285. Sәnayedә müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsi hansı göstәricilәr vasitәsilә öyrәnilir vә tәhlil
edilir?

284. İxtisaslaşmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan göstәricilәr:

283. Sahәvi tәmәrküzlәşdirmәni xarakterizә edir:

282. Kombinәlәşmә hansı sahәlәrdә daha geniş inkişaf etdirilmişdir?

281. İstehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin artırılması sәbәb olur:

280. Kooperativlәşdirmәnin formalarına aid deyildir:

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

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

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

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

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

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

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

hissәlәr üzrә kooperativlәşdrmә
texnoloji mәrhәlәlәr üzrә kooperativlәşdirmә
aqreqat üzrә kooperativlәşdrmә
dәzgah üzrә kooperativlәşdirmә•
sahәdaxili kooperativlәşdirmә
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279. Kombinәlәşmә hansı sahәlәrdә daha geniş inkişaf etdirilmişdir?

278. Sәnayedә kombinәlәşmәnin iqtisadi sәmәrәlilik, sәviyyә vә dinamikasını öyrәnmәk üçün istifadә
olunan göstәricilәr sisteminә aid deyildir:

277. Әmәyin ictimai bölgü formaları:

276. Sahә müәssisәlәri üzrә istehsalın ixtisaslaşmçasının hansı formaları var?

275. Kombinәlәşmәnin formalarına aiddir:

274. Kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi xarakterizә edir:

273. İxtisaslaşmanın formalarından biri:

272. Tәmәrküzlәşmәnin formaları:

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

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

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

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

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

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

•
ümumi mәhsulun hәcmindә kooperasiya yolu ilә kәnara göndәrilәn yarımfabrikatların vә dәstlәşdirici
mәmulatların xüsusi çәkisi

ixtisaslaşdırmanın funksional forması
ixtisaslaşdırmanın sex forması
ixtisaslaşdırmanın texniki forması
ixtisaslaşdırmanın әşya forması•
ixtisaslaşdırmanın mәrhәlәli forması
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 271. İstehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin әsas göstәricisi:

270. Kombinәlәşmәnin әsas şәrti:

269. Kombinәlәşdirmә nәdir?

268. Maşınqayırma müәssisәlәrindә istehsalın kooperativlәşdirilmәsinin formaları hansılardır?

267. Sahәlәrarası tәmәrküzlәşmәnin:

 266. Zavod tәmәrküzlәmә forması:

265. Tәşkilati tәmәrküzlәşmә:

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

istehsalın fondverimi, fondtutumu vә rentabellikdir
sahәnin ümumi istehsal hәcmindә kәnar müәssisәlәrin mәhsulunun xüsusi çәkisidir
sahәnin ümumi istehsal hәcmindә iri kiçik xüsusi çәkisidir
sahәnin ümumi istehsal hәcmindә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkisidir•
sahәnin xalis mәnfәәtindә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkisidir

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

müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir
oxşar mәhsulları istehsal edәn müxtәlif müәssisәlәrin bir mәrkәzdәn idarә edilmәsidir
istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir
texnoloji vә tәş ki lati baxımdan әlaqәli olan müxtәlif sa hә lәrә mәxsus ayrıayrı is teh  salların vahid istehsal
kompleksindә birlәşdiril mә si dir

•
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir

әşya, istehsaltexniki vә texnoloji mәrhәlә üzrә
әşya, texniki, fiziki;
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji;
aqreqat, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә•
texnoloji, әşya, mexaniki;

hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ümuimi istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir
müәssisәnin müqyasının artması, müәssisәnin irilәşmәsi hesabına inkişaf edir
bir neçә müәssisәnin birlәşdirilmәsi ilә baş verir
müxtәlif sahә mәhsullarının hesabına istehsalın daha iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir•
hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ayrılıqda istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir

hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ümuimi istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir
hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ayrılıqda istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir
bir neçә müәssisәnin birlәşdirilmәsi ilә baş verir
müәssisәnin müqyasının artması, müәssisәnin irilәşmәsi hesabına inkişaf edir•
müxtәlif sahә mәhsullarının hesabına istehsalın daha iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir
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264.Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat forması:

263. Müәssisә sәviyyәsindә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi dedikdә:

262. Sәnayedә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi dedikdә:

261. Kombinәlәşmә:

260. Kooperasiyalaşma:

hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ümuimi istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir
müәssisәnin müqyasının artması, müәssisәnin irilәşmәsi hesabına inkişaf edir
hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ayrılıqda istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir
bir neçә müәssisәnin birlәşdirilmәsi ilә baş verir•
müxtәlif sahә mәhsullarının hesabına istehsalın daha iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir

hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ümuimi istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir
müәssisәnin müqyasının artması, müәssisәnin irilәşmәsi hesabına inkişaf edir
bir neçә müәssisәnin birlәşdirilmәsi ilә baş verir
hәr bir avadanlığın, dәzgahın vә s. ayrılıqda istehsal güclәrinin artırılması hesabına yalnız intensiv yolla inkişaf
edir

•
müxtәlif sahә mәhsullarının hesabına istehsalın daha iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir

maliyyә vәsaitlәrinin, işçi qüvvәsinin vә mәhsul buraxılışının iri sәnaye obyektlәırindә cәmlәşdirilmәsi başa
düşülür
xammalın ilkin emalını, xammalın kompleks emalını vә ya istehsal tullantılarından kompleks istifadәni nәzәrdә
tutur
istehsal vasitәlәrinin, işçi qüvvәsinin vә mәhsul buraxılışının iri sәnaye obyektlәırindә cәmlәşdirilmәsi başa
düşülür
eynitipli avadanlıqların sayının artırılması vә ya hәr bir avadanlığın istehsal gücünün artırılması hesabına
eynitipli istehsalların artırılması başa düşülür

•
müәyyәn mәhsulların birgә istehsalında iştirak edәn müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәlәrinin olması başa
düşülür

maliyyә vәsaitlәrinin, işçi qüvvәsinin vә mәhsul buraxılışının iri sәnaye obyektlәırindә cәmlәşdirilmәsi başa
düşülür
xammalın ilkin emalını, xammalın kompleks emalını vә ya istehsal tullantılarından kompleks istifadәni nәzәrdә
tutur
eynitipli avadanlıqların sayının artırılması vә ya hәr bir avadanlığın istehsal gücünün artırılması hesabına
eynitipli istehsalların artırılması başa düşülür
istehsal vasitәlәrinin, işçi qüvvәsinin vә mәhsul buraxılışının iri sәnaye obyektlәırindә cәmlәşdirilmәsi başa
düşülür

•
müәyyәn mәhsulların birgә istehsalında iştirak edәn müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәlәrinin olması başa
düşülür

xammalın ilkin emalını, xammalın kompleks emalını vә ya istehsal tullantılarından kompleks istifadәni nәzәrdә
tutur
müәyyәn mәhsulların birgә istehsalında iştirak edәn müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәlәrinin olması
eynicinsli istehsalların cәmlәşmәsi, hansılar ki, öz tipinә görә kütlәvi vә iriseriyalı olurlar
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılmasıdır•
istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir

eynicinsli istehsalların cәmlәşmәsini nәzәrdә tutur, hansılar ki, öz tipinә görә kütlәvi vә iriseriyalı olurlar
istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir
xammalın ardıcıl emalını, xammalın kompleks emalını vә ya istehsal tullantılarından kompleks istifadәni nәzәrdә
tutur
müәyyәn mәhsulların birgә istehsalında iştirak edәn müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәlәrinin olması,
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi ilә xarakterizә olunur

•
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılmasıdir
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259. İxtisaslaşma:

258. Tәmәrküzlәşmә:

257. İctimai istehsalın tәşkili formalarına aid deyil:

256.Kooperativlәşdirmәnin formalarına aid deyildir:

255. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

254.Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

253. Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir?

eynicinsli istehsalların cәmlәşmәsini nәzәrdә tutur, hansılar ki, öz tipinә görә kütlәvi vә iriseriyalı olurlar•
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması
müәyyәn mәhsulların birgә istehsalında iştirak edәn müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәlәrinin olması
xammalın ardıcıl emalını, xammalın kompleks emalını vә ya istehsal tullantılarından kompleks istifadәni nәzәrdә
tutur
istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsidir

xammalın ilkin emalını, xammalın kompleks emalını vә ya istehsal tullantılarından kompleks istifadәni nәzәrdә
tutur
müәyyәn mәhsulların birgә istehsalında iştirak edәn müәssisәlәr arasında birbaşa istehsal әlaqәlәrinin olması
eynicinsli istehsalların cәmlәşmәsi, hansılar ki, öz tipinә görә kütlәvi vә iriseriyalı olurlar
istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәşәsidir•
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması

kombinәlәşmә
ixtisaslaşma
tәmәrküzlәşmә
inhisarlaşma•
kooperasiyalaşma

hissә
rayonlararası
aqreqat
dәzgah•
sahәdaxili

sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art ma sı nisbi tәmәrküzlәşmәdir;
bilavasitә müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib ayırması fәrdi әmәk bölgüsünü
әks etdirir;
müәssisә miqyasında istifadә olunan in san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sı ra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalan ması texniki әmәk bölgüsünü әks etdirir;
müәyyәn texnoloji әmәliyyat ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırmanı әks etdirir.

•
müәyyәn texnoloji әmәliyyat ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi müәssisәdaxili ixtisaslaşdırmanı әks etdirir;

iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı üzrә ixtisaslaşmasıdır.
özünün konstruk si ya sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir sahәdә cәmlәşmәsidir.
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün geniş nomenklaturada mәhsul istehsalının müәyyәn dövr üçün bir sahәdә
cәmlәşmәsidir
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün
hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır

•
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;

özünün konstruk si ya sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, istehsalı uzun dövr üçün tәkrar la ‐
nan mәh  sul istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir
özünün konstruk si ya sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir
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252.İxtisaslaşdırmanın dәrinlәşmәsinә tәsir edәn amil:

251.İxtisaslaşmanın formalarına daxildir:

250. Tәmәrküzlәşmәnin formalarına bütövlükdә aid edilir:

249. Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

248. Texniki әmәk bölgüsü nәdir?

247. İctimai istehsalın tәşkili formalarına aid deyil:

409.Metalkәsәn vә ağac emalı dәzgahları әsas fondların hansı altqrupuna aiddir?

ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının bir müәssisәdә
cәmlәşdirilmәsidir
müәyyәn texnoloji әmәliyyat ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir

•
istehsal prosesinin vә iş yerlәrinin sәmәrәli vә yüksәk mәh sul darlıqlı texnika ilә tәmin olunmasıdır

mәhsulun konstruktiv sabitliyinin qorunması
mәhsul istehsalına tәlәbatın artması
mәhsul istehsalının daha da tәmәrküzlәşmәsi
ixtisaslaşma formalarının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsi•
elmitexniki tәrәqqinin tempi

funksional
sex
texniki
әşya•
mәrhәlәli

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

ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün
hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir•
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә lә rin) әmәlә
gәlmәsidir

müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib his sәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә 
ayrılmasıdır
ayrıayrı iş yerlәrindә tәtbiq olunan texnika vә texnologiyanın fәrqli olmasıdır
istehsal proseslәri arasında olan texnoloji fәrqlәrdir
müәssisә miqyasında istifadә olunan in san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sı ra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalan masıdır

•
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir

Kombinәlәşdirmәmә
İxtisaslaşdırmama
Tәmәrküzlәşdirmәmә
İnhisarlaşma•
Kooperasiyalaşdırmama
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408. Sahә müәssisәlәrinin buxar maşın vә turbinlәri әsas fondların hansı altqrupuna aiddir?

407. Sahә müәssisәlәrinin avtomat maşın vә avadanlıqlar:

406. Hesablama texnikası:

405. Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları:

404. İş maşın vә avadanlıqları:

 403. Güc maşın vә avadanlıqları:

nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları
digәr maşın vә avadanlıqlar
güc maşın vә avadanlıqları
iş maşın vә avadanlıqları•
Avtomat maşın vә avadanlıqlar

digәr maşın vә avadanlıqlar
güc maşın vә avadanlıqları•
İş maşın vә avadanlıqları
Avtomat maşın vә avadanlıqlar
Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları

riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür
istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır

•
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr

istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur•
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür

enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür

•
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr

enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur
әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr•
istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür

әmәk predmetinә tәsir etmәklә vә onları hazır mәhsula çevirmәklә texnoloji proseslәrdә bilavasitә iştirak edirlәr
enerjinin alınması, çevrilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün nәzәrdә tutulur•
istehsal prosesinin bütün әmәliyyatlarının müәyyәn texnoloji ardıcıllıqla, verilmiş ritmlә, insanın bilavasitә
iştirakı olmadan yerinә yetirildiyi avadanlıqlardır
riyazi mәsәlәlәrin hәllinin sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması üçündür
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402. Әsas fondların artma әmsalı:

401. Әsas fondlardan ekstensiv istifadә әmasalı:

400. Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amil:

399. İstehsal güclәrindәn istifadәnin ekstensiv göstәricisi:

398. İstehsal gücü:

397. Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

396.Әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri hansılardır?

istehsal proseslәrini әl ilә avtomatik olaraq, texnoloji proseslәrin rejim parametrlәrinin ölçülmәsi vә onlara nәzarәt
edilmәsi üçündür

baxılan dövrdә istifa dә dәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fond la rın dә yә rinә nisbәti kimi
hesablanır
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır•
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi hesablanır
baxılan dövrdә istifa dә dәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fond la rın dә yә rinә nisbәti kimi
hesablanır

әsas fondlardan yenilәşmә sәviyyәsini göstәrir
әsas fondlardan vaxta görә istifadәni göstәrir•
fondlasilahlılığın artmasını göstәrir
әsas fondlardan gücә görә istifadәni göstәrir
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini göstәrir

amortizasiya norması
avadanlıqların mәhsuldarlığı•
ümumzavod xәrclәri
mәhsulun әmәktutumu
dövretmә әmsalı

növbәlilik әmsalı•
fondverimi
istehsal güclәrindәn istifadә әmsalı
avadanlıqlardan istifadә әmsalı
әsas fondların rentabelliyi

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

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 bәrpa dәyәrinә 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;

әsas fondların dәyәrinin artım tempi vә köhnәlmә müddәti
fondverimi vә növbәlilik әmsalı•
fondtutumu vә tәzәlәnmә әmsalı
fondverimi vә köhnәlmә müddәti
iqtisadi vә sosial
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395. Әsas fondların amortizasiyası:

394. Sahә müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının quruluşu necә hesablanır?

393. İstehsal aparatının yenilәşmәsini xarakterizә edәn әsas fondların yenilәnmә әmsalı:

391. Sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların tәkrar istehsal xarakteristikasi onların:

390. Әsas fondların artma әmsalının yüksәlmәsi tәzәlәnmә әmsalının:

389. Müәssisәnin orta illik istehsal gücü:

388. Sәnaye müәssisәnin istehsal gücü:

әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir
aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn dәyәrdir•
mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәrdir
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi
әsas fondların dәyәrindәki artımdır

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

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

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

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

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

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

müәssisәnin ixtisaslaşmasına vә iş rejiminә uyğun olaraq, ona tәhkim olunmuş әmәk vasitәlәrindәn daha dolğun
istifadә etmәklә il (gün, növbә) әrzindә maksimum işlәmә imkanıdır
sәnaye üzrә bütövlükdә isә sahәlәr üzrә sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.

•
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387. İstehsal güclәrindәn istifadә olunma sәviyyәsi:

386. Müәssisәnin orta illik istehsal gücü:

385. Sahә müәssisәlәrindә fondverimi göstәricisinin müәyyәn edimәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur?

384. Müәssisәnin texnoloji avadanlıqlarından istifadә dәrәcәsini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr?

383. Sahә müәssisәlәrindә fondtutumu göstәricisinin müәyyәn edimәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur?

382. Sahә müәssisәlәrindә avadanlığın faktiki növbәlilik әmsalı necә hesablanır?

müәssisәnin ixtisaslaşmasına vә iş rejiminә uyğun olaraq, ona tәhkim olunmuş әmәk vasitәlәrindәn daha dolğun
istifadә etmәklә il әrzindә maksimum mәhsul buraxılışı imkanıdır

•
müәssisәnin iş rejiminә uyğun olaraq, ona tәhkim olunmuş әmәk vasitәlәrindәn daha dolğun istifadә etmәklә il
әrzindә mәhsul buraxılışı imkanıdır.
hesabat dövründә mövcud olmuş orta illik gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına, xammal hasili vә emalına görә
müәyyәn edilir.

balans metodu ilә hesablanır. İlin әvvәlinә mövcud olmuş vә il әrzindә istifadәyә verilmiş güclәrin cәmindәn il
әrzindә sıradan çıxmış güclәri çıxmaq qaydasında hesablanır.
hesabat dövründә mövcud olmuş orta illik gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına, xammal hasili vә emalına görә
müәyyәn edilir.

•
hesabat dövrünün әvvәlıinә mövcud olmuş vә әlavә edilmiş istehsal gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına,
xammal hasili vә emalına görә müәyyәn edilir.
hesabat dövründә mövcud olmuş orta illik gücü vә әlavә alınmış lakin istismara buraxılmamış maşın vә
avadanlıqlar nәzә alınmamaqla istehsa gücü vә rejim vaxtı mәhsul buraxılışına, xammal hasili vә emalına görә
müәyyәn edilir.
sәnaye üzrә bütövlükdә vә onun sahәlәri üzrә әsas fondların dәyәr ifadәsindәki hәcmi vә indekslәri tam dәyәrinә
görә hesablanır.

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

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

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

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

konkret müәssisәdә gün әrzindә müәssisәnin, sexin avadanlıqları tәrәfindәn işlәnmiş dәzgahmәhsulların sayının
qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi.
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381. Tәmir işlәri üzünün texniki müәrkkәbliyinә görә hansı növlәr üzrә tәsniflәşdirilir?

380. Әsas fondların fiziki cәhәtdәn köhnәlmәsinin aradan qaldırılması yolları:

379. Әsas fondların artma әmsalı:

378. Әsas fondların ilkin dәyәri dedikdә:

377. Әsas fondların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi:

376. Qeyriistehsal әsas fondları:

375. Sahә müәssisәlәri üzrә fondverimi necә müәyyәn edilir?

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

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

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

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

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

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

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

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

müәssisәnin anbarlarında olan xammal vә materiallardan ibarәtdir
bilavasitә xammalın emalı vә mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәn ünsürlәr
istehsalın normal gedişatı üçün şәrait yaradan binalar
sahә müәssisәlәrinin balansında olan mәnzil fondları, mәdәnimәişәt xidmәtinin binaları, qurğuları•
bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn, yaxud onun hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrәn әmәk vasitәlәri
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374. Әsas fondlarının dövriyyә fondlarından fәrqlәndirәn әsas iqtisadi әlamәtlәrә aid deyil:

373. İstehsal әsas fondlarından istifadә göstәricilәrinә aiddir:

372. Әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

371. Әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

370. Sahә müәssisәlәrindә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

369. Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

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

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

pul vәsaitinin xәrclәnmәsi ilә kәnardan alınması.
istehsal prosesindә dәfәlәrlә tәkrar iştirakı, lakin natural formasının dәyişmәmәsi
köhnәlmә dәrәcәsindәn asılı olaraq dәyәrin hazır mәhsul üzәrinә hissәhissә köçürülmәsi
әsas fondların istehsal prosesindә tәkrar iştirakı vә natural formasının dıyimәmәsi•
iqtisadi köhnәlmәyә mәruz qalması

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

texniki , mәnәvi, sosial, siyasi
mәnәvi, fiziki, texniki, sosial
fiziki, pisxoloji, sosial, iqtisadi
fiziki, mәnәvi, sosial, iqtisadi•
texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi

işlәmә müddәti vә amortizasiya dәyәrinә görә.
lәğvolunma vә satış dәyәrinә görә
ilkin dәyәrinә vә tәzәlәnmә әmsalına görә
ilkin, bәrpa vә qalıq dәyәrinә görә•
tәzәlәnmә vә amortizasiya dәyәrinә görә

istehsalın inkişafı fondundan.
nizamnamә fondundan
ehtiyat fondundan
tәmir fondundan•
amortizasiya fondundan

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

367. Avadanlıqdan intensiv istifadә әmsalı:

366. Müәssisәdә istehsal әsas fondlarının qiymәt lәn dirilmәsinin dәyәr gös tәricilәrindәn:

365. Müәssisәdә istehsal әsas fondlarının qiymәt lәn dirilmәsinin natural gös tәricilәrindәn:

364. Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

363. İstehsal olinmuş mәhsulun ümumi hәcminin müәssisәnin orta illik istehsal gücünә nisbәti kimi
hesablanır:

362. İstehsal gücünün hesablanmasında nәzәr alınan müәyyәnedici vә hәlledici amillәr:

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

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

•
avadanlıqdan vaxta görә istifadә sәviyyәsini xarakterizә edir

avadanlıqlara istismara yararlılq sәviyyәsini vә әsas fondların tex ni  ki tәrkibini müәy yәn etmәk üçün istifadә
olunur
işçilәrin әmәk haqlarını, xammal vә materiallara tәlәbatı
avadanlıqlara tәlәbatı, istehsal gücünü
amortizasiyanı hesablamaq vә fondverimini•
istehsal gücünü, avadanlıqlara tәlәbatı

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

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

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

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

•
avadanlığın qabaqcıl, texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış mәhsuldarlıq norması vә mәhsulun әmәktutumluğu,
avadanlığın tәmirә ehtiyacı
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361. İstehsal gücü hansı müәyyәnedici vә hәlledici amillәrdәn asılıdır?

360. Әsas fondların dәyәrinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә münasibәti kimi müәyyәn olunur:

359.İstehsaı әsas fondlarının fiziki köhnәlmәsi:

358. Әsas fondların lәğvolunma dәyәri:

357. Amortizasiya ayırmalıarının mәblәği:

356. Fondverimi göstәricisinә aiddir:

355. Avadanlıqlardan intensiv istifadәni xarakterizә edәn göstәrici:

il әrzindәki dәyişikliklәr nәzәrә alınmaqla, istehsal meydançalarının sahәsi vә müәssisә üzrә fondverimi
il әrzindә, istismara daxil edilәn vә istehsaldan çıxarılanlar nәzәrә alınmaqla, qurulmuş avadanlıqların sayı vә il
әrzindә itehsal çıxarılan fondların dәyәri

avadanlığın vaxt fondu, әmәk mәhsuldarlığından.
ixtisaslşama, koperativlәşmә vә әsas fondların ilkin dәyәrindәn
tәmәrküzlәşmә, kombinәlәşmә vә planlaşdırmadan
istehsal avadanlıqlarının sayı vә texniki mükәmmәllik sәviyyәsi, tәtbiq edilәn texnoloji istehsal üsulunun
mütәrәqqilik dәrәcәsi

•
istehsalın ictimai tәşkili formaları vә sahә müәssisәlәrindә fondverimi sәviyyәsindәn

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

әsas fondların istehsalının dәyәrinin yüksәldilmәsidir ki, bu proses nәticәsindә yeni, daha bahalı әsas fondlar
yaranır
obyektin faktiki texniki vәziyyәtinin yoxlanması, xidmәt müddәtinin analiz edilmәsi vә dәyәrlәrin müqayisә
edilmәsi
әsas fondların istehsalının ucuzlaşdırılmasıdır ki, bu proses nәticәsindә analoji, lakin daha ucuz әsas fondlar
yaranır
istehsal әsas fondlarının hәm istifadә zamanı vә habelә boşdayanmalar vaxtı özünün texnikiistismar xassәlәrini
itirmәsidir.

•
daha mәhsuldar әsas fondların yaranmasıdır ki, nәticәdә mәhsuldarlığı aşağı olan әsas fondların istismarı iqtisadi
cәhәtdәn sәmәrә vermir

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

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

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

avadanlığın istehsal gücü
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354. Müvafik tәlimata әsasәn maşın vә avadanlıqlar üçün amortizasiya norması:

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

352. Sәnaye istehsal әsas fondlarının quruluşu:

351. Müәssisәnin istehsal әsas fondlarının tәrkibinә daxil olan elementlәr:

350. Sәnayenin istehsal әsas fondları:

349. Sәnayenin istehsal fondları:

fondverimi
növbәlәrin o cümlәdәn iş saatlarının miqdarı
avadanlıqdan intensiv istifadә әmsalı•
әmәyin fondla silahlılığı

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

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

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

Binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, alәtlәr, tәsәrrüfat inventarları,
anbarda hazır mәhsul, çoxillik bitkilәr vә onların fәrdi çәpәrlәri.
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar (o cümlәdәn, güc maşınları vә avadanlıqları, iş maşınalrı
vә avadanlıqları, laboratoriya avadanlıqları, nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә avadanlıqları, hesablama
texnikası, sair maşın vә avadanlıqlar), bitmәmiş istehsal, alәtlәr, nәqliyyat vasitәlәri
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş әmtәәlәr, nәqliyyat vasitәlәri
binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar (o cümlәdәn, güc maşınları vә avadanlıqları, iş maşınalrı
vә avadanlıqları vә s. alәtlәr, nәqliyyat vasitәlәri, tәsәrrüfat inventarları

•
Binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, xammal vә materiallar ehtiyatı,
tәsәrrüfat inventarları

müәssisәlәrin anbarlarında olan hazır mәhsullar, yola salınmış lakin haqqı ödәnilmәmiş әmtәәlәr, özünün istehsalı
olan yarımfabrikatların mәcmusundan
istehsal prosesindә iştirak edәrәk istehsalın hәr mәrhәlәsindә öz dәyәrini bütövlükdә hazır mәhsul üzәrinә köçürәn
istehsal vasitәlәrdir
istehsal proseslәrindә dәfәlәrlә tәkrar iştirak edәrәk, hәmin proseslәrdә öz dәyәrini hazırlanan mәhsul üzәrinә
hissәhissә köçürәn vә natural formasını dәyişmәyәn pul formasında ifadә olunan istehsal vasitәlәridir

•
müәssisәnin anbarında olan xammal vә kәnardan alınan yarımfabrikatların mәcmusundan ibarәtdir.
dәyәri 500 AZNdәn aşağı, istismar müdәti bir ildәn az olan istehsaltexniki tәıyinatlı alәtlәr vә tәrtibatların
mәcmusundan

әsas istehsal vә qeyri әsas istehsal fondlatrının cәmindәn ibarәtdir.
tәdavül vә әsas fondların cәmindәn
dövriyyә vә tәdavül fondlarının cәmindәn
әsas vә dövriyyә fondlarının cәmindәn•
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348. Sәnayedә әsas fondların quruluşu:

347. Әsas fondların passiv hәssәsi:

346. Amortizasiya ayırmaları:

345. Әsas fondların aktiv hissәsi:

344. Sahә müәssisәlәrindә amortizasiya normasi necә hesablanır?

343. Faktiki mәhsul buraxılışı hәcminin istehsalın maksimal hәcmi ilә müqayisәsi:

342. Avadanlıqlara, cihazlara vә alәtlәrә çәkilәn xәrclәrә aid edilir:

•
әmәk predmetlәri vә әmәk resurslarının cәmindәn

әsas istehsal vәsaitlәrinin dәyәri
әsas fondların tәrkibindә passiv әsas fondlıarın xüsusi çәkisi
әsas fondların tәrkibindә aktiv әsas fondlıarın xüsusi çәkisi
ayrıayrı elementlәrin faizlә ifadәdә әsas fondların ümumi dәyәrinә nisbәti•
dәyәri 500 AZNdәn yuxarı, istismar müdәti bir ildәn çox olan istehsaltexniki tәıyinatlı alәtlәr vә tәrtibatların
mәcmusu

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

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

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

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

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

birbaşa istehsal meydançalarından vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
birbaşa istehsal güclәrindәn vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.•
birbaşa istehsal fondlarından vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
birbaşa istehsal vasitәlәrindәn vә dolayısı ilә istehsal әsas fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
birbaşa dövriyyә vәsaitlәrindәn vә dolayısı ilә dövriyyә fondlarından istifadә sәviyyәsini aşkar edir.
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341. Sәnayeistehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәri:

339. Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә qalıq dәyәri arasındakı fәrq:

338. Sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondlarının uçotu:

337. Sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların strukturunun mütәrәqqiliyi:

336. Sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların strukturunu tәşkil edir:

335. Sürәtli amortizasiya nәdir:

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

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

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

•
müәssisә üzrә bütövlükdә vә onun yarımsahәlәri üzrә әsas fondların dәyәr ifadәsindәki hәcmi vә indekslәri tam
dәyәrinә görә (aşınma çıxmadan) hesablanır.
sәnaye üzrә bütövlükdә isә sahәlәr üzrә sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.
sahә üzrә müәssisәlәrin sәnayeistehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin cәmi kimi hesablanır.

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

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

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

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

istehsalın hәcmindәn asılı olaraq amortizasiya normasının müәyyәn edilmәsi
ilk amortizasiya dövründә әsas fondların daha böyük hissәsinin amortizasiya ayırmalarına cәlb edilmәsi ilә,
amortizasiya müddәtinin qısaldılması

•
ümumi amortizasiya mәblәğinin amortizasiya müddәtinә bölünәrәk müvafik qaydada ödәnilmәsi
amortizasiya fondunda toplanan pul vәsaitinin digәr mәqsәdlәr üçün dә istifadә olunması
avadanlıqardan intensiv istifadә ilә amortizasiyanın sürәtlәndirilmәsi
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334. İstehsal әsas fondlarının aktiv hissәsinә aiddir:

333. Әsas fondların fiziki köhnәlmәәmsalı necә hesablanır?

332. Әsas fondların lәğv olunma dәyәri:

331. Әsas fondların qalıq dәyәri:

330. Әsas fondların tam dәyәri:

329. Әsas fondların bәrpa dәyәri:

328. Әsas fondların ilkin dәyәri:

327. Sahә müәssisәlәrindә әsas fondaların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәricilәr vasitәsi ilә
aparılır?

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

әsas fondların köhnәlmә dәyәri ilә әsas fondaların ilkin dәyәri arasındakı fәrq kimi
әsas fondların köhnәlmә dәyәrinin onun lәv olunma dәyәrinә nisbәti kimi
әsas fondaların ilkin dәyәrinin әsas fondların köhnәlmә dәyәrinә nisbәti kimi
әsas fondların köhnәlmә dәyәrinin әsas fondaların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi•
әsas fondların köhnәlmә dәyәrini ilә әsas fondaların ilkin dәyәrinin cәmi kimi

faktiki qiymәtlәrlә bütün çәkilmiş xәrclәr nәzәrә alınmaqla onların müәssisәnin balansına daxil edildiyi dәyәrdir
amortizasiya nәzәrә alınmadan әsas fondların dәyәridir
bu ilin qiymәti ilә әsas fondaların istehsalı vә ya alınması dәyәridir
әsas fondların balansdan silindiyi anda onların dәyәridir•
amortizasiya nәzәrә alınmaqla әsas fondların dәyәridir

әsas fondların balansdan silindiyi anda onların dәyәridir
amortizasiya nәzәrә alınmadan әsas fondların dәyәridir
bu ilin qiymәti ilә әsas fondaların istehsalı vә ya alınması dәyәridir
amortizasiya nәzәrә alınmaqla әsas fondların dәyәridir•
faktiki qiymәtlәrlә bütün çәkilmiş xәrclәr nәzәrә alınmaqla onların müәssisәnin balansına daxil edildiyi dәyәrdir

әsas fondların balansdan silindiyi anda onların dәyәridir
faktiki qiymәtlәrlә bütün çәkilmiş xәrclәr nәzәrә alınmaqla onların müәssisәnin balansına daxil edildiyi dәyәrdir
bu ilin qiymәti ilә әsas fondaların istehsalı vә ya alınması dәyәridir
amortizasiya nәzәrә alınmadan әsas fondların dәyәridir•
amortizasiya nәzәrә alınmaqla әsas fondların dәyәridir

әsas fondların balansdan silindiyi anda onların dәyәridir
amortizasiya nәzәrә alınmadan әsas fondların dәyәridir
faktiki qiymәtlәrlә bütün çәkilmiş xәrclәr nәzәrә alınmaqla onların müәssisәnin balansına daxil edildiyi dәyәrdir
bu ilin qiymәti ilә әsas fondaların istehsalı vә ya alınması dәyәridir•
amortizasiya nәzәrә alınmaqla әsas fondların dәyәridir

әsas fondların balansdan silindiyi anda onların dәyәridir
amortizasiya nәzәrә alınmadan әsas fondların dәyәridir
bu ilin qiymәti ilә әsas fondaların istehsalı vә ya alınması dәyәridir
faktiki qiymәtlәrlә bütün çәkilmiş xәrclәr nәzәrә alınmaqla onların müәssisәnin balansına daxil edildiyi dәyәrdir•
amortizasiya nәzәrә alınmaqla әsas fondların dәyәridir
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326. Yeni istifadәyә verilmiş әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәtini
әks etdirәn әmsal necә adlanır?

325. Fondveriminin artırılması amillәrinә aid deyil:

324. Verilәn cavab variantlarının hansında әsas fondların amortizasiyasının dәqiq tәrifi verilmişdir?

323. Әsas fondların amortizasiyası dedikdә:

322. Әsas istehsal fondlarından ekstensiv istifadәni xarakterizә edәn göstәrici:

321. Qeyd edilәn amillәrdәn hansı müәssisәnin әsas fondlarının strukturuna tәsir göstәrmir?

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

ilkin, bәrpa, qalıq, lәğv olunma, ortaillik vә xalis dәyәr
xalis, ilkin, bәrpa, qalıq, tam, lәğv olunma vә ortaillik dәyәr
ilkin, bәrpa, qalıq, bütöv, lәğv olunma vә ortastatistik dәyәr
ilkin, bәrpa, qalıq, tam, lәğv olunma vә ortaillik dәyәr•
balans, xalis, ilkin, bәrpa, qalıq, tam, lәğv olunma vә ortaillik dәyәr

sıradan çıxma
illik
artma
tәzәlәnmә•
növbәlilik

әl әmәyinin maşınlı әmәklә әvәz edilmәsi
vaxt vә istehsal gücündәn istifadәnin yaxşıladırılmsı
avadanlığın işinin növbәlilik әmsalının artırılmsı
müәssisәdә fondsilahlılığının sәviyyәsinin artırılması•
yeni tәtbiq edilmiş güclәrin mәnimsәnilmәsinin sürәtlәndirilmәsi

әsas fondların saxlanılması xәrclәrinin artırılması әsas fondların amortizasiyası adlanır
әsas fondların köhnәlmәsi vә bәrpası әsas fondların amortizasiyası adlanır
köhnәlmiş әsas fondların bәrpası üçün maliyyәnin ayrılması prosesi әsas fondların amortizasiyası adlanır
köhnәlmә dәrәcәsindәn asılı olaraq, әsas fondların dәyәrinin hissәhissә istehsal olunan mәhsulun üzәrinә
keçirilmәsi prosesi әsas fondların amortizasiyası adlanır

•
әsas fondların yenilәri ilә әvәz edilmәsi әsas fondların amortizasiyası adlanır

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

•
әsas fondların saxlanılması xәrclәri

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

kadrların idarә edilmәsinin tәkmilәşdirilmәsi•
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi
elmitexniki tәrәqqi
istehsal edilәn mәhsulun mürәk kәblik dәrәcәsi
istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi
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319. Sahә müәssisәlәrindә binalar, qurğular vә tikililәr üçün amortizasiya norması:

317. Әsas fondların amortizasiyası nәdir?

316. Әsas fondların quruluşu hansı amillәrdәn asılıdır?

315. Sahә müәssisәlәrinin әsas fondlarının tәrkibinә daxil deyil:

314. Avadanlıqlara, cihazlara vә alәtlәrә çәkilәn xәrclәrә aid edilir:

313. Әsas fondların tәrkib hissәsi olan:

mәnәvi
ictimai
fiziki
sosial•
iqtisadi

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

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

buraxılan mәhsulun keyfiyyәti, istehsalın hәcmi, istehsalın avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә sәviyyәsi,
ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşma sәviyyәsi vә s.
istifadә olunan xammalın keyfiyyәti, istehsalın hәcmi, avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә sәviyyәsi,
müәssisәnin yerlәşmәsinin iqlim vә coğrafi şәraiti vә s.
istifadә olunan xammalın vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәti, istehsalın hәcmi, avtomatlaşdırma vә
mexaniklәşdirmә sәviyyәsi, müәssisәnin yerlәşmәsinin iqlim vә coğrafi şәraiti vә s.
buraxılan mәhsulun xarakteri, istehsalın hәcmi, avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә sәviyyәsi, ixtisaslaşma vә
kooperasiyalaşma sәviyyәsi vә s.

•
istifadә olunan xammalın vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәti, istehsalın hәcmi, istifadә olunan avadanlıqların
markası vә pasport göstәricilәri, müәssisәnin yerlәşmәsinin iqlim vә coğrafi şәraiti vә s.

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

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

qurğular, zavoddaxili nәqliyyat vasitәlәri mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
müxtәlif maşın vә mexanizmlәri xarici mühitin tәsirindәn qoruyan binalar mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
istehsal prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri şәrait yaradan binalar mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
maşın vә avadanlıqlar mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.•
passiv ünsürlәr mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir mәnәvi cәhәtdәn köhnәlir.
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312. Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә qalıq dәyәri arasındakı fәrq:

311. Sahә müәssisәlәrindә istehsal әsas fondları bir qayda olaraq:

310. İstehsal әsas fondları:

309. Sәnaye müәssisәlәrindә iş maşınları vә avadanlıqları yarımqrupuna aiddir:

 308. Әsas fondaların tәrkibi?

456. Sәnaye istehsalında materialın mәsrәf norması öz tәrkibinә görә müxtәlif mәsrәf ünsürlәrindәn:

454. Sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin uzunluğu:

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

cari,orta vә әsaslı tәmirdәn sonra yenidәn hәcm vә dәyәr ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır
әsaslı tәmirdәn sonra uçota alınır vә planlaşdırılır
onların fiziki vәziyyәti nәzәrә alınmaqla dәyәr ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır
natural vә dәyәr ölçüsündә uçota alınır vә planlaşdırılır•
fiziki, natural, kimyәvi vә dәyәr ölçüdә uçota alınır vә planlaşdırılır

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

ötürücü qurğular, binalar, nәqliyyat vasitәlәri.
mexaniki, termik vә kimyәvi emal edәn maşınlar, avadanlıqlar vә apparatlar, ehtiyat hissәlәri.
mexaniki, termik vә fiziki tәsirә mәruz qoyan fәhlәlәr.
mexaniki, termik vә kimyәvi emal edәn maşınlar, avadanlıqlar vә apparatlar.•
fiziki, mәnәvi vә kimyәvi emal edәn maşınl vә avadanlıqlar.

әsas fondların tam dәyәrini formalaşdıran istehsal әsas fondalrının passiv hissәsi vә sәnayeistehsal heyәti
formalaşdırır
әsas fondların tam dәyәrini formalaşdıran istehsal әsas fondalrı vә sәnayeistehsal heyәti formalaşdırır
әsas fondların tam dәyәrini formalaşdıran maliyyә vәsaitlәri vә sәnayeistehsal heyәti formalaşdırır
әsas fondların tam dәyәrini formalaşdıran maddiәşya elementlәri formalaşdırır•
әsas fondların tam dәyәrini formalaşdıran istehsal әsas fondalrının aktiv hissәsi vә sәnayeistehsal heyәti
formalaşdırır

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

baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.•
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının realizә edilmiş mәhsulların miqdarına (manatl nisbәti kimi müәyyәn
edilir.
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453. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

452. Sәnayedә dövriyyәdә vәsaitlәrin yüklәnmә әmsalı:

451. Sahә müәssisәlәrinin dövriyyә vәsitlәri formalaşma mәnbәlәrinә görә bölünür:

450. Sahә müәssisәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

449. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır:

448. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

447. Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrihansı iki tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

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

•
pәrakәndә qiymәtlәrlә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına nisbәti kimi
hesablanır.

baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının realizә edilmiş mәhsulların miqdarına (manatl nisbәti kimi müәyyәn
edilir.

•

xüsusi, müәssiәdaxili, ümumi, cәlb edilmiş
xüsusi, ictimai, ümumi, borc vә cәlb edilmiş
fәrdi, xüsusi, ümumi, borc vә cәlb edilmiş
xüsusi, borc vә cәlb edilmiş•
xüsusi, ümumi, borc vә cәlb edilmiş

әmәyin texniki tәchizat sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla hesablanır
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәti kimi hesablanır•
әsas fondların 1 manatına düşәn mәhsul buraxılışının hәcmi hesablanır
müәyyәn dövr әrzindә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmәlәrinin sayı qәbul edilmişdir
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin әsas kapitalın orta qalığına nisbәti kimi hesablanır

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

müәssisәnin topdansatış qiymәtlәrlә satılmış mәhsulun ümumi dәyәrinin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına
nisbәti kimi

•
istehsalda istifadә olunan dövriyyә fondlarının orta illik hәcminin tәdavül fondların orta illik hәcminә nisbәti
kimi hesablanır.
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının müәssisәnin topdansatış qiymәtlәrlә satılmış mәhsulun ümumi dәyәrinә
nisbәti kimi
faktiki realizә edilmiş mәhsulun hәcminin plnlaşdırılmış dövrdә kalendar günlәrin sayına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik hәcminin, dәyәr ifadәsilә әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi

İstehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondlarından
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446. Müәssisәnin dövriyyә fondları dedikdә:

445. Dövriyyә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә göstәricilәrinә aiddir:

444. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisi:

443. Verilәn cavab variantlarının hansında normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәri verilmişdir?

442. Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinә hansı aiddir:

441. Hazır mәhsulun tәrkibinә natural formada daxil olaraq onun maddi әsasını tәşkil edәn material:

440.Qida sәnayesindә istifadә olunan enerji resurslarının mәcmusu:

Sexlәrin avadanlıqları, anbardakı hazır mәhsuldan ibarәtdir.
Bitmәmiş istehsal, anbardakı hazır mәhsuldan
Anbarda materialların, ehtiyat hissәlәrinin, yanacağın, hazır mәhsulun ehtiyatlarından
Dövriyyә fondları vә tәdavül fondları•

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

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

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

istehsalda istifadә olunan dövriyyә fondlarının orta illik hәcminin tәdavül fondların orta illik hәcminә nisbәti
kimi
realizә edilmiş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәti kimi
mәhsul vahidinә sәrf olunan material resurslarını xarakterizә edir.
dövrdәki günlәrin sayının dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır•
vahid avadanlığın istehsal gücünün il әrzindә istehsal olunmuş ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi

istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, anbardakı hazır mәhsul
bankın hesabında olan vәsait, müәssisәnin kassasında olan pul vәsaiti
yüklәnmiş, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, müәssisәnin kassasında olan pul vәsaiti
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, anbardakı hazır mәhsul•
hesablaşmalardakı vәsaitlәri, yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar

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

әsas vә kömәkçi material, xammal
xammal
kömәkçi material
әsas material•
kömәkçi material vә xammal
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439. Maddi resurslardan istifadәnin әsas göstәricilәri:

438. Sahә müәssisәlәrinin ehtiyat norması dedikdә:

437. Ehtiyat normasıbu:

436. Oxşarlığa görә hesablama metodunda materiala tәlәbat necә müәәyәn edilir?

435. Sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә sәviyyәsini öyrәnmәk üçün:

434. Sәnayedә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı:

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

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

mәhsulun maya dәyәrini tәşkil edәn element vә maddalәrin nisbәt başa düşülür
iki maddi tәchizat arasındakı intervalda istehsalın gündәlik tәlәıbatını ödәyәn hәcm, gündәlik satışı tәmin edәn
istehsal norması başa düşülür
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
sәnaye müәssisәsinin fasilәsiz, ahәngdar işinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan minimum ehtiyat hәcmi başa
düşülür

•
növbәti tәchizat arasındakı interval vә satışı tәmin edәn istehsal norması başa düşülür

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

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

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

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

baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
baxılan dövrdә әmtәәlik mәhsulun hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi
hesablanır.
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433. Sәnaye istehsalında norma dedikdә:

432. Sәnayedә cari ehtiyatın maksimal kәmiyyәti:

431. Sәnaye istehsalında material mәsrәfi normasının tәrkibi:

430. Sahә müәssisәlәrindә gәlәcәk dövrün xәrclәrinә:

429. Dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzun lu ğu göstәricisi necә hesablanır?

428. Müәssisәnin özünün istehsalı olan yarımfabrikatların dәyәri:

baxılan dövrdә istehsal hәcminin hәmin dövrdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına nisbәti kimi hesablanır.
realizә edilmiş mәhsulların miqdarının dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığına (manatl nisbәti kimi müәyyәn
edilir.

•
baxılan dövrdә günlәrin sayının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә müddәtinә nisbәti kimi hesablanır.

sahә müәssisәlәrindә әmtәәlik mәhsuların istehsalına materiallardan maksimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.
sahә müәssisәlәrindә mәhsul vahidinin istehsalına materiallardan, enerji resurslarından maksimum yol verilә bilәn,
yaxud minimum mәsrәf başa düşülür.
sahә müәssisәlәrindә mәhsul hәcminin istehsalına materiallardan maksimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.
sahә müәssisәlәrindә mәhsul vahidinin istehsalına materiallardan maksimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.

•
sahә müәssisәlәrindә mәhsul vahidinin istehsalına materiallardan minimum yol verilә bilәn, yaxud minimum
mәsrәf başa düşülür.

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

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

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

•
faydalı mәsrәf, texnoloji әmәliyyat vә proseslәr üşün xәrclәr, tәşkilati texniki tullantı vә itkilәrәdәn ibarәt olur.

ha zır kı dövrdә maya dәyәrinә daxil edilmiş vә xәrc kimi geri qaytarılmış xәrclәr;
ha zır kı dövrdә çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә gәlir kimi mәh su lun reallaşdirilmasından әldә edilәn vәsaitlәr;
ha zır kı dövrdә satılmış, lakin gәlәcәkdә ödәnilәcәk mәhsullar aid edilir
ha zır kı dövrdә çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә xәrc kimi mәh su lun maya dә yәrinә daxil edilmәklә geri qaytarılan
xәrclәr aid edilir

•
gәlәcәkdә çәkilmiş, lakin ha zır kı dövrdә xәrc kimi mәh su lun maya dә yәrinә daxil edilmәklә geri qaytarılan
xәrclәr;

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa lı ğının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh su lun hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh su lun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa lı ğına nisbәti kimi
dövrdәki günlәrin sayının dövr et mә әmsa lına nisbәti kimi;•
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinin dövrdәki günlәrin sayına nisbәti kimi

gәlәcәk dövrün xәrclәrinә daxil edilir.
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427. Qeyd edilәn amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?

426. Sәnayedә xammaldan sәmәrәli istifadәnin әsas istiqamәtlәrinә aid edilmir:

425. Hazır mәhsulun tәrkibinә daxil olmayan, lakin onun formalaşmasına kömәklik göstәrәn materiallar
hansılardır?

424. Sahә müәssisәlәrindә material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxil edilir?

423. Emal sәnayesinin mәhsuluna aid edilәn material:

422. Sahә müәssisәlәrindә materialdan istifadә göstәricisi:

421.Müәssisәdә istehsal ehtiyatlarının tam tәrkibi:

istehsal ehtiyatlarını tәşkil edәn xammal vә materialların dәyәrinә daxil edilir.
bitmәmiş istehsalın dәyәrinә deyil hazır mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir.
bitmәmiş istehsalın dәyәrinә daxil edilir.•
hazır mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir.

işçilәrin sayı
istehsal tsiklinin uzunluğu•
işçilәrin axını
mәnfәәtin hәcimi
әsas fondların orta illik dәyәri

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

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

xalis (faydalı) mәsrәf, xammal, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar
xammal vә yanacaq, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar, xalis (faydalı) mәsrәf
dәstlәşdirici mәmulatlar, texnoloji tullantılar vә itkilәr, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr
tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf, texnoloji tullantılar vә itkilәr•
xammal, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf

neft
un
sement
bütün cavablar düzgündür•
iplik

materialdan alınan xalis çәkinin hәcmi;•
mәhsulun material tutumu;
әsas vә kömәkçi istehsallarda istifadә olunan materialların kәmiyyәt nisbәti
«ilkin xammaldan hazır mәhsul çıxımı»;
materialı emal edәn avadanlığın faydalı iş әmsalı;

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

•
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420. Verilәn cavab variantların hansında sahә müәssisәlәrinin istehsal ehtiyatlarının tam tәrkibi:

419. Müәssisәdә istehsal ehtiyatlarının tam tәrkibi:

418. Sәnaye sahәlәrinin xammal bazasının genişlәnmәsi sıx әlaqәlidir:

417. Dövriyyә vәsaitlәrinin istehsal ehtiyatlarında normalaşdırılması:

416. Dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşu (strukturu):

415. Sahә müәssisәlәrinin dövriyyә fondları:

cari, hazırlıq, sığorta, mövsümi•
sığorta, mövsümi, nәqliyyat vә hazırlıq

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

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

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

hәr bir material növü vә normativi üzrә (pul ifadәsindә) texnoloji ehtiyat normasının müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә
hәyata keçirilir
hәr bir material növü vә normativi üzrә (pul ifadәsindә) cari ehtiyat normasının müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә
hәyata keçirilir
hәr bir material növü vә çeşidi üzrә (pul ifadәsindә) ehtiyat normasının müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә hәyata
keçirilir
hәr bir material növü vә normativi üzrә (pul ifadәsindә) ehtiyat normasının müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә hәyata
keçirilir

•
hәr bir material növü vә normativi üzrә (pul ifadәsindә) söğorta ehtiyat normasının müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә
hәyata keçirilir

istifadә olunan xammal vә materialların çeşidindәn, istehsalın tәşkili formalarından, tәchizat vә satış şәrtlәrindәn,
istehlakçı vә tәchizatçıların bazarda tutduğu mövqeyindәn asılıdır
müәssisәnin sahә mәnsubiyyәtindәn, istifadә olunan xammal vә materialların çeşidindәn vә keyfiyyәtindәn,
istehlakçı vә tәchizatçılarla hesabat formasından vә şәrtlәrindәn asılıdır
müәssisәnin sahә mәnsubiyyәtindәn, istehsalın hәcmindәn, tәchizat vә satış şәrtlәrindәn, istehlakçı vә
tәchizatçılarla hesabat formasından vә şәrtlәrindәn asılıdır
müәssisәnin sahә mәnsubiyyәtindәn, tәchizat vә satış şәrtlәrindәn, istehlakçı vә tәchizatçılarla hesablaşma
formasından vә şәrtlәrindәn asılıdır

•
müәssisәnin sahә mәnsubiyyәtindәn, istifadә olunan xammal vә materialların keyfiyyәtindәn, tәchizat vә satış
şәrtlәrindәn, istehlakçı vә tәchizatçılarla hesabat formasından asılıdır

istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun
üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır

•



03.05.2017

67/101

437

438

439

440

441

442

414. Mәhsulun materialtutumu:

413. Sahә müәssisәlәrinin tәdavül fondları hansı beş tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

 412. Sahә müәssisәlәrinin dövriyyә fondları hansı üç tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

411. Normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitlәrinә aid edilir:

410. İstehsal dövriyyә fondları:

557. Sahә müәssisәlәrindә kadrların idarә edilmәsi:

öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlar

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

istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, müәssisәnin anbarında olan hazır mәhsuldan, hesbdakı vәsait, bank
hesabındakı vәsaitlәrdәn vә kassada olan vәsaitlәrindәn
yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, hesbdakı vәsait, bitmәmiş istehsal, bank hesabındakı vәsaitlәrdәn,
gәlәcәk dövrün xәrclәrindәn
gәlәcәk dövrün xәrclәri, bank hesabındakı vәsait, kassada olan vәsaitlәrdәn, istehsal ehtiyatları, bitmәmiş
istehsaldan
anbarda olan hazır mәhsul, yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, hesbdakı vәsait, bank hesabındakı vәsait,
kassada olan vәsait

•
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, bank hesabındakı vәsaitlәrindәn, müәssisәnin anbarında olan hazır
mәhsuldan, istehsal sahәlәrindә olan yarımfabrikatlardan

istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, müәssisәnin anbarında olan hazır mәhsuldan
yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, hesbdakı vәsait, bank hesabındakı vәsaitlәrdәn
gәlәcәk dövrün xәrclәri, bank hesabındakı vәsait, kassada olan vәsaitlәrdәn
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәrindәn•
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, bank hesabındakı vәsaitlәrindәn

bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri, yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, hesbdakı vәsait, bank
hesabındakı vәsait, kassada olan vәsait
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri, bank hesabındakı vәsait, kassada olan vәsait
yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, hesbdakı vәsait, bank hesabındakı vәsaitlәri, kassada olan vәsait
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri, anbarda olan hazır mәhsul•
anbarda olan hazır mәhsul, yüklәnmiş lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsul, hesbdakı vәsait, bank hesabındakı vәsait,
kassada olan vәsait

istehsal fondalrının bir hissәsi olmaqla istehsal prosesindә әmәk vasitәsi kimi iştirak edir, köhnәlmә dәrәcәsindәn
asılı olaraq öz dәyәrini hissә hissә hazır mәhsul üzәrinә köçürür
istehsal fondalrının bir hissәsi olmaqla istehsal prosesindә әmәk predmetikimi iştirak edir, hәr bir istehsal tsiklindә
bütövlüklә istehlak edilir, natural formasını dәyişmir vә öz dәyәrini tamamilә hazır mәhsul üzәrinә köçürmür
istehsal fondalrının bir hissәsi olmaqla istehsal prosesindә әmәk vasitәlәri kimi iştirak edir, hәr bir istehsal
tsiklindә bütövlüklә istehlak edilir, natural formasını dәyişir vә öz dәyәrini tamamilә hazır mәhsul üzәrinә köçürür
istehsal fondalrının bir hissәsi olmaqla istehsal prosesindә әmәk predmeti kimi iştirak edir, hәr bir istehsal
tsiklindә bütövlüklә istehlak edilir, natural formasını dәyişir vә öz dәyәrini tamamilә hazır mәhsul üzәrinә köçürür

•
istehsal fondalrının bir hissәsi olmaqla istehsal prosesindә әmәk predmeti kimi iştirak edir, hәr bir istehsal
tsiklindә bütövlüklә istehlak edilmir, natural formasını dәyişmir vә öz dәyәrini tamamilә hazır mәhsul üzәrinә
köçürür

әmәyin düzgün tәşkili vә kadr axıcılığının qarşısının inzibati yolla qarşısının alınması vә s. bu kimi mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir
işә qәbul, fәhlәlәrә hamilik, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә kadrların yenidәn hazırlanması, heyәtin
davranışına nәzarәtin tәşkili kimi mәsәlәlәri özündә birlәşdirir

•
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556. Sahә müәssisәlәrindә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

555. Sahә müәssisәlәrinin istehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı
kateqoriyalara bölü nür?

554. Sәnayedә әmәk haqqının ödәnilmәsinin tәşkili üç әsas tәrkib hissәni özündә birlәşdirir:

553. Әmәk haqqı fondununu yuvarlaqlaşdırmaqla hesablama üsulları:

552. Sәnayedә istehsal әmәk tutumu:

551. Sәnayedә texnoloji әmәk tutumu:

sahә müәssisәlәrindә müqavilә әsasında çalışan işçilәrin öhdәliklәrinin icrasına nәzarәtin tәşkili kimi mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir
işә qәbul, fәhlәlәrә işlә tәmin eilmәsi, kadrların yenidәn hazırlanması, inzibati cәza, heyәtin davranışına nәzarәtin
tәşkili kimi mәsәlәlәri özündә birlәşdirir
bütün vәzifәlәr üzrә namizәdlәrin hazırlanması vә onlar üçün konkret әmәk haqqı ödәnişi sәviyyәsinin müәyyәn
edilmәsi kimi mәsәlәlәri özündә birlәşdirir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

546. Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrilәrәdn biri olan mәhsulun
әmәk tututmu necә hesablanır?

544. Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sis tem lәrinә aid deyil?

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

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

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

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

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

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

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

mükafatlı işәmuzd.
dolayı işәmuzd.
birbaşa işәmuzd.
sadәlәşdirilmiş işәmuzd.•
mütәrәqqi işәmuzd.
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543. Sahә müәssisәlәrindә kadr axıcılığı indeksi:

542. Sәnayedә tarif maaşı әmәk haqqının ölçüsünü:

541. Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

540. Sahә müәssisәlәrindә istehsal әmәk tutumu:

539. Muzdlu işçilәrin işә qәbulu müddәtinin uzunluğuna görә muzdlu işçilәr yarımqruplarına aid
olmayan yarım qrup hansıdır?

538. Sәnayedә vaxt normasi әmәk normasının tәrkib hissәsi kimi neçә hesablanır?

534. Müvafiq ixtisaslı işçinin tarif maaşı necә hesablanır:

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

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

düzgün cavab yoxdur
vaxt vahidi olan adammanatla müәyyәn edir.
vaxt vahidi olan adamsaatla müәyyәn edir.
vaxt vahidi olan saat, gün, ay әrzindә müәyyәn edir.•
ölçü vahidi olan adammanatla müәyyәn edir.

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

әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sәrf etdiklәri әmәyin sәmәrәliliyini göstәrir.
istehsala bilavasitә xidmәt edәn işçilәrin әmәk tutumu ilә texnoloji proseslәrә xidmәt edәn mühәndistexniki
işçilәrin әmәk tutumunu toplamaq yolu ilә müәyyәn edilir.
istehsala xidmәtin әmәk tutumu ilә texnoloji әmәk tutumunu toplamaq yolu ilә müәyyәn edilir.
әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sәrf etdiklәri әmәyin mәcmusundan ibarәtdir.•
istehsala bilavasitә xidmәt edәn mühәndistexniki işçilәrin vә fәhlәrin әmәk tutumu kimi müәyyәn edilir.

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

әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan fasilәlәr
vә hazırlıqtamamlama vaxtının nisbәti kimi.
MTTyә sәrf edilәn vaxt, әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, boşdayanma vaxtı
vә hazırlıqtamamlama vaxtının hasili kimi.
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan
boşdayanmalar vә hazırlıqtamamlama vaxtının fәrqi kimi.
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan fasilәlәr
vә hazırlıqtamamlama vaxtının cәmi kimi.

•
әsas vә kömәkçi vaxt, iş yerinә xidmәt vaxtı, işçilәrin istirahәt vaxtı, tәşkilatitexniki sәbәblәrәdn yaranan fasilәlәr
vә hazırlıqtamamlama vaxtının hasili kimi.

müәyyәn işçi tәrәfindәn müәyyәn vaxt kәsiyindә istehsal etdiyi mәhsulun hәcmi, tarif maaşı vә ici dәrәcәli tarif
әmsalının hasili kimi.
inci dәrәcәli işçinin tarif әmsalı ilә istehsalın hәcminin nisbәti kimi.
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533. Sahә müәssisәlәrindә istehsalın sәmәrәli tәşkili üçün:

532. Sahә müәssisәlәrindә iş yerinә xidmәt norması:

 531. Nominal әmәk haqqı:

530. Real әmәk haqqı:

529. Sahә müәssisәlәrindә әmәyin normalaşdırılması:

528. Sәnayedә qulluqçular kateqoriyasına aid edilir:

527. Tarif sistemi:

birinci dәrәcә tarif maaşı vә ici dәrәcәli işçinin tarif әmsalı vә istehsalın hәcminin hasili kimi.
birinci dәrәcә tarif maaşı ilә ici dәrәcәli tarif әmsalının hasili kimi.•
istehsala bilavasitә xidmәt edәn mühәndistexniki işçilәrin vә fәhlәrin әmәk tutumu kimi müәyyәn edilir.

әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn MTT normalarından istifadә edilir.
әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn istehsal normalarından istifadә edilir.
istehsal prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn materil normalarından istifadә edilir.
әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn әmәk normalarından istifadә edilir.•
әmәk prosesinin müxtәlif tәrәflәrini әks etdirәn әmәk haqqı fondundan istifadә edilir.

bilavasitә MTTyә vә istehsala sәrf olunan vaxt vә tәşkilati xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.
istehsal sahәlәrinә sәrf olunan vaxt vә texniki xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.
texniki xidmәtә sәrf olunan vaxt vә servis xidmәtinә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.
texniki xidmәtә sәrf olunan vaxt vә tәşkilati xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.•
istehsala sәrf olunan vaxt vә tәşkilati xidmәtә sәrf olunan vaxt kimi iki yerә bölünür.

müәyyәn dövr üçün hesablanmış vә işçi tәrәfindәn hәlә alınmamış әmәk haqqıdır
müәyyәn dövr üçün hesablanmış vә işçi tәrәfindәn alınmış vәxәrclәnmiş әmәk haqqıdır
nominal әmәk haqqına әldә oluna bilәcәk әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarı ilә ölçülür
müәyyәn dövr üçün hesablanmış vә işçi tәrәfindәn alınmış әmәk haqqıdır•
nominal әmәk haqqına hesabat ayının sonuna әldә olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarını göstәrir

müәyyәn dövr üçün hesablanmış vә işçi tәrәfindәn hәlә alınmamış әmәk haqqıdır
müәyyәn dövr üçün hesablanmış vә işçi tәrәfindәn alınmış vәxәrclәnmiş әmәk haqqıdır
müәyyәn dövr üçün hesablanmış vә işçi tәrәfindәn alınmış әmәk haqqıdır
nominal әmәk haqqına әldә oluna bilәcәk әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarı ilә ölçülür•
nominal әmәk haqqına hesabat ayının sonuna әldә olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarını göstәrir

istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın faktiki әmәktutumunu müәyyәn etmәyi tәmin edir.
peşә vә ixtasas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı vә әmәk haqqına qәnaәti tәmin edir.
әmәk haqqına qәnaәti tәmin edir.
istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәktutumunu müәyyәn etmәyi tәmin edir.•
zәruri avadanlıqların texniki parametrlәrini müәyyәn etmәyi tәmin edir.

bilavasitә istehsal prosesindә iştirak edәn işçilәr.
mühәndisitexniki işçilәır, istehsalın tәşkili vә idarәedilmәsi işini icra edәn mütәxәsisi vә rәhbәrlәr.
әsas sexlәrin fәhlәlәri.
maliyyәuçot, tәchizatsatış bәzi inzibatiudarә işçilәri:•
istehsala texniki rәhbәrlik işlәrini icra edәn işçilәr.

әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş işin hәcmini, onun mürәkkәbliyini, işçinin ixtisas dәrәcәsini nәzәrә almaqla ölçmәyә
imkan verir
әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş әmәk növlünü onun mürәkkәbliyini vә yerinә yetirilmәsi şәraitini nәzәrә almaqla
ölçmәyә imkan verir
müxtәlif konkret әmәk növlәrini onların icra vaxtını vә yerinә yetirilmәsi şәrtini nәzәrә almaqla ölçmәyә imkan
verir

•
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 526.“Müәssisә ilә әlaqәdar” әmәk haqqına tәsir edәn amillәr:

525. әnaye müәssisәlәrindә “işin xarakteri ilә әlaqәdar” әmәk haqqına tәsir edәn amillәr:

524. Sәnayedә әmәk haqqı:

523. Vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının mütlәq miqdarı dedikdә:

522. Tarif maaşı dedikdә:

521. Kadr axıcılığının motiv lәrinә aid deyil:

müxtәlif konkret әmәk növlәrini onların mürәkkәbliyini vә yerinә yetirilmәsi şәraitini nәzәrә almaqla
dәyәrlәndirmәyә imkan verir

•
әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş әmәk növlünü onun mürәkkәbliyini vә yerinә yetirilmәsi şәraitini, işçinin ixtisas
dәrәcәsini nәzәrә almaqla ölçmәyә imkan verir

iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, tәlb olunan tәcrübә vә bacarıq, әmәk mәhsuldarlığının sәviyәsi
iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, hәmkarlar ittifaqı vә digәr fәhlә birliklәri, әmәk mәhsuldarlığının sәviyәsi
iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, tәlb olunan tәcrübә vә bacarıq
mülkiyyәt forması, müәssisәnin gәlirliliyi, hәmkarlar ittifaqı vә digәr fәhlә birliklәri, әmәk mәhsuldarlığının
sәviyәsi

•
iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, hәmkarlar ittifaqı vә digәr fәhlә birliklәri, әmәk mәhsuldarlığının sәviyәsi,
tәlb olunan tәcrübә vә bacarıq

iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, tәlb olunan tәcrübә vә bacarıq, әmәk mәhsuldarlığının sәviyәsi
iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, hәmkarlar ittifaqı vә digәr fәhlә birliklәri, әmәk mәhsuldarlığının sәviyәsi
mülkiyyәt forması, müәssisәnin gәlirliliyi, hәmkarlar ittifaqı vә digәr fәhlә birliklәri, әmәk mәhsuldarlığının
sәviyәsi
iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, tәlb olunan tәcrübә vә bacarıq•
iş şәraiti, әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi, hәmkarlar ittifaqı vә digәr fәhlә birliklәri, әmәk mәhsuldarlığının sәviyәsi,
tәlb olunan tәcrübә vә bacarıq

cari dövr üçün әmәk haqqı fondunu sәnayedә çalışanların orta siyahı sayına bölmәk vә alınmış nәticәni hesabat
dövründәki işçilәrin sayına bölmәklә hesablanır.
müvafiq iş vaxtı әrzindә әmәk funksiyasını yerinә yetirmәk üçün işә götürәn tәrәfindәn pul vә natura formasında
ödәnilәn gündәlik vә ya aylıq mәblәğ, habelә ona edilәn әlavәlәrin, mükafatların vә digәr ödәnişlәrin
mәcmusudur.

•
cari dövr üçün әmәk haqqı fondunu sәnayedә çalışanların orta siyahı sayına vurmaq vә alınmış nәticәni hesabat
dövründәki işçilәrin sayına bölmәklә hesablanır.
cari dövr üçün әmәk haqqı fondunu sәnayedә çalışanların orta siyahı sayına bölmәk vә alınmış nәticәni hesabat
dövründәki işçilәrin sayına vurmaqla hesablanır.
müәssisәnin işçilәrinә yerinә yetirilmiş işlәrә görә müәssisәnin işçilәrinә hesablanmış әmәyin ödәnilmәsi
fondunun bir hissәsidir.

vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının müәyyәn edilmәmiş miqdarı başa düşülür.
işçinin әlavә maaşı başa düşülür
vәzifә maaşları başa düşülür
tarif maaşı başa düşülür•
tarif dәrәcәlәri vә tarif әmsallarının cәmi başa düşülür

vәzifә maaşları başa düşülür.
il әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının etimal edilәn miqdarı başa düşülür.
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının müәyyәn edilmәmiş miqdarı başa düşülür.
tarif dәrәcәlәri vә tarif әmsallarının cәmi başa düşülür.
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәk haqlarının mütlәq miqdarı başa düşülür.•

işin möv süm lü olması
ixtisasın artırılması im kanlarının yoxluğu
әmәk şәraitinin әlverişsiz vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi•
xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im kanlarının yoxluğu
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520. Sәnayedә kadr axэcэlэрэ sәviyyәsinin azaldэlmasэ:

519. Sahә müәssisәlәrinin işilәrinin hәqiqi sayı dedikdә:

518. Sәnayedә istehsal norması necә hesablanır?

517. Sәnayedә әmәk mәhsuldarlığının artırılması ehtiyatları dedikdә:

515. Әmәk haqqı indeksi dedikdә:

514. Sәnayedә әmәyin vaxtamuzd ödәnişi forması üçün aşağıdakı variantlardan hansı әsas götürülür?

513. Sәnayedә әmәyin işәmuzd ödәnişi forması üçün aşağıdakı variantlardan hansı әsas götürülür?

işçi qüvvәsinin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәnbәyidir
әsas kapitaldan istifadә sәviyyәsini yüksәldir
maliyyә resurslarından istifadә sәviyyәsini yüksәldir
işçi qüvvәsindәn istifadәnin yaxılaşdırılmasının әsas ehtiyatlarındandır•
dövriyyә kapitalından istifadә sәviyyәsini yüksәldir

bazis ilindә iюзilәrin sayэ ilә әmәk mәhsuldarlэрэnэn yьksәldilmәsi hesabэna iєзi qьvvәsinә qәnaәtin cәmi baєa
dьєьlьr
Bazis ilindә işçilәrin sayı ilә bazis ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasili başa düşülür
plan ilindә işçilәrin sayı ilә plan üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasili başa düşülür
gün әrzindә faktiki olaraq işlәyәnlәrin sayı başa düşülür•
bazis ilindә işçilәrin plan sayı ilә plan ili üçün istehsal proqramının artması әmsalının hasili başa düşülür

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi.
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün sәrf edilәn iş vaxtına nisbәti kimi.
faydalı iş vaxtı fondunun mәhsul vahidinin istehsalı üçün müәyyәn edilmiş vaxt normsına nisbnәti kimi.•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin sayına nisbәti kimi.

xarici vә tәbii şәraitin dәyişmәsinә müәssisәnin reaksiyası başa düşülür.
әmәk resurslarına qәnaәtdә istifadә olunan real imkanlar başa düşülür.
әmәk resurslarına qәnaәtin sәviyyәsi başa düşülür.
әmәk resurslarına qәnaәtdә istifadә olunmayan real imkanlar başa düşülür.•
әmәk resurslarına qәnaәtdә istifadә üçün şәraitin yaradıәlmaması başa düşülür.

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

•
müәssisәnin müqavilә әsasında müvәqqәti cәlb etdiyi işçilәrin әmәk haqqlarını ödәmәk üçün nәzәrdә tutduğu pul
vәsaitlәri fondudur.

düzgün cavab yoxdur.
göstәrilәn xidmәtin kәmiyyәti.
istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı.
işlәnilmiş vaxtın miqdarı.•
vәzifә okladı.

düzgün cavab yoxdur.
göstәrilәn xidmәtin kәmiyyәti.
işlәnilmiş vaxtın miqdarı.
istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı.•
vәzifә okladı.
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512. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını hansı üsullarla ölçmәk olar?

511.Verilәn cavab variantların hansında әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr qeyd
edilmişdir?

510. Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr:

509. Sahә müәssisәlәrindә әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

508. Sahә müәssisәlәrindә әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd forması tәtbiq edilir:

507. Sahә müәssisәlәrindә әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd forması hansı hallarda tәtbiq edilir?

506. Müәssisәnin әmәk resursları anlayışı:

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

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

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

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

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

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

hesabat ilinin әvvәlinә mövcud olan vә il әrzindә müәssisәyә gәlәn işçilәrin ümumi sayını xarakterizә edir.
müәssisәdәn әmәk haqqı alan bütün işçi qüvvәsini
sәnaye istehsal heyәti vә müәssisәnin balansında olan istmәdәnimәişәt, sәhiyyә vә s. sahәlәrdә çalışan işçilәr
kateqoriyasını
onun potensial işçi qüvvәsini•
sәnaye istehsl vә qeyrisәnye istehsal heyәtini
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505. Sәnyedә әmәk predmetlәri kimi istifadә olunan maddi resursların hamısı şәrti olaraq bölünür:

504. Sәnayeistehsal heyәti:

503. Әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

502. Qeyd edilәnlәrdәn hansı kadr axıcılığının motiv lәrinә aid deyil:

501. Sahә müәssisәlәrindә әmәyin vaxtamuzd ödәnişi formasında әmәk:

500. Әmәk haqqı dedikdә:

499. Sahә müәssisәlәrindә illik әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

498. Sahә müәssisәlәrindә rüblük әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

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

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

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

işin möv süm lüyü vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması vә s.
ixtisasın artırılması im kanlarının mәhdudluğu
әmәk şәraitinin әlverişsiz olması
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi•
xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im kanlarının mәhdudluğu

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

müәssisәyә işçi kimi qәbul edildiyi gündәn işin nәticәsindәn asılı olmayaraq ona ayrılan maddi kömәkdir.
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait
işçiyә onun sәrf etdiyi әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә müqabilindә ictimai mәhsuldan ayrılan vә pul ifadәsindә
veilәn hissәdir

•
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
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497. Sahә müәssisәlәrindә aylıq әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

496. Sahә müәssisәlәrindә әmәk tutumu necә hesablanır?

495. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır?

494. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri:

493. Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

492. Sahә müәssisәlәrinin fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә hansı qruplara bölünürlәr?

491. Müәssisәdә әmәk haqqı fondunun formalaşması mәnbәsi kimi çıxış edir:

istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi;•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;

istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;•
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;

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

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

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

6.0
3.0
5.0
4.0•
2.0

fәhlә, qulluqçu, rәhbәr vә şagird
az ixtisaslı, orta ixtisaslı vә ali ixtisaslı
ixtisassız,az ixtisaslı, orta ixtisaslı vә ali ixtisaslı
ixtisassız, az ixtisaslı, ixtisaslı vә yüksәk ixtisaslı•
ixtisassız, az ixtisaslı, ixtisaslı vә yüksәk ixtisaslı

mәnfәt vergisi.
sәhmlәrdәn gәlir.
kapitala gәlәn gәlir.
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir.•
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490.Mühәndistexniki işçilәrin әmәk haqları:

489. Әmәk haqqı fondunun hesablanması metodları:

488. Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn “İşin xarakteri
ilә әlaqәdar” amillәrә aid deyil?

487. Sahә müәssisәlәrindә tarif cәdvәlinin diapozonu necә hesablanır?

486. Sahә müәssisәlәrindә tarif әmsalı necә hesablanır?

485. Sәnayedә idarәolunma norması:

484. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin sosial amillәrinә aiddir:

dövlәtin dotasiyası.

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

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

  tәlәb edilәn iş tәcrübәsi vә vәrdişlәr;
    әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi;
әmәk şә raiti;
әmәk mәh sul darlığının sәviy yәsi•
   işin icra sı üçün mәsuliyyәtin sә viyyәsi;

I dәrәcәnin tarif maaşının әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına hasili kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının cәmi kimi;
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;•
әn yüksәk dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının fәrqi kimi;

I dәrәcәnin tarif maaşının hәr bir dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının cәmi kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına hasili kimi;
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşının I dәrәcәnin tarif maaşına nisbәti kimi;•
hәr bir dәrәcәnin tarif maaşı ilә I dәrәcәnin tarif maaşının fәrqi kimi;

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

möv   cud avadan lıq ların modern lәş di ril mәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә cә sinin
yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlve riş li maliyyә vә di gәr iqtisadi stimulların yaradılması
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri•
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483. Sahә müәssisәlәrindә işçilәrin plan sayını necә hesablayırlar?

482. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

481. Sahә müәssisәlәrindә normalaşdırılan işlәrin icrası üçün fәhlә kadrlara tәlәbat necә hesablanır?

480. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

479. Aşağıdakılardan hansı әsas fәhlәlәrә aiddir?

478. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

477. Әmәk haqqı:

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas laş ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әl ‐
verişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yük sәldilmәsi

bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının cәmi kimi
plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının bazis ilindәki işçilәrin sayına nisbәti kimi
bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının fәrqi kimi
bazis ilindәki işçilәrin sayının plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalına nisbәti kimi
bazis ilindәki işçilәrin sayı ilә plan ili üçün istehsal proqrammasının artma әmsalının hasili kimi•

maddi vә qeyri maddi amillәr.
elmitexniki amillәr.
iqtisadi vә siyasi amillәr.
sosial amillәr.•
texnikitexnoloji amillәr.

bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayına vururlar
bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını 1 fәhlәnin faydalı iş vaxtı fonduna bölünür
bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını, istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayını 1 fәhlәnin faydalı iş vaxtı
fonduna vururlar
bir mәmulatın istehsalına vaxt normasını istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayına vurub 1 fәhlәnin faydalı iş
vaxtı fonduna bölünür

•
istehsal proqramı üzrә mәmulatların sayını 1 fәhlәnin faydalı iş vaxtı fonduna bölünür

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

hazır mәhsulun anbarlaşdırılması ilә mәşğul olan fәhlәlәr
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt işini icra edәn fәhlәlәr
tәmir üçün hissә vә tәrtibatlar istehsal edәn fәhlәlәr
texnoloji prosesdә iştirak edәn, әmәk predmetini emal etmәk yolu ilә hazır mәhsula çevirәn fәhlәlәr•
әsas fondların tәmirini hәyata keçirәn fәhlәlәr

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

müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlardır
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsaitdir
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsaitdir
iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir;•
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsaitdir
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476. Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәri?

475. Sahә müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәrindәn biri:

 474. Sahәmüәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artırılması yollarından birincisi:

473. Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı vaxt normasına aid deyil?

472. Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri:

471. Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmә üsulları hansıdır?

470. Әmәk mәhsuldarlığının hesablanmasında istifadә olunan mötәbәr hәcm göstәrici hansıdır?

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә ye ni texnoloci proses lә rin iş lәn mәsi vә tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi;
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;

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

emal olunan xammalım keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә buraxılan mәhsula tәlbatın hәcmindәn asılı olmayaraq
istehsal güclәrinin tam hәcmindә yüklәnmәsinin tәmin edilmәsi
emal olunan xammalım keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә buraxılan mәhsula tәlbatın olması şәrti ilә istehsal
güclәrinin 50% hәcmindә yüklәnmәsinin tәmin edilmәsi
әsas vә kömәkçi istehsal proseslәrinin qismәn mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
emal olunan xammalım keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә buraxılan mәhsula tәlbatın olması şәrti ilә istehsal
güclәrinin tam hәcmdә yüklәnmәsinin tәmin edilmәsi

•
emal olunan xammalım çeşidinin artırılması vә buraxılan mәhsula tәlbatın olması şәrti ilә istehsal güclәrinin 50%
hәcmindә yüklәnmәsinin tәmin edilmәsi

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

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;

әlavә edilmiş dәyәr;•
realizә olunmuş mәhsul;
ümumi mәhsul;
әmtәlik mәhsul;
şәrti tәmiz mәhsul.
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469. İxtisas dedikdә:

 468. Sahә müәssisәlәrindә kadrlara tәlәbat dedikdә:

467. Sahә müәssisәlәrinin idarә edilmәsindә “peşә” dedikdә nә nәzәrdә tututlur?

466. Peşә dedikdә:

465. Sahә müәssisәlәrindә әsas fәhlәlәrin sayı necә müәyyәn edilir?

464. Sәnayeistehsal heyәtinә aid deyildir:

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

•
müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası başa düşülür.

insanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiq sahәsi olub, xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi nәticәsindә nәzәri biliklәrә
vә tәcrübi vәrdişlәrә yiyәlәnmiş insanın fәaliyyәti başa düşülür
elm vә texnikanın tәtbiq sahәsi olub, xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi nәticәsindә tәcrübi vәrdişlәrә yiyәlәnmiş
insanın fәaliyyәti başa düşülür
müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası başa düşülür
müәssisәnin qarşısında qoyulmuş vәzifәlәrin reallaşdırılması üçün obyektiv olaraq zәruri olan struktura vә
ixtisasauyğun olan işçilәrin mәcmusu başa düşülür

•
insanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiq sahәsi olub, müәyyәn istehsal, xidmәt sahәsindә mәşğul olmağa imkan
yaradan bilik vә әmәyin vәrdişlәr kompleksi başa düşülür

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

•
müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası başa düşülür

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

•
müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası başa düşülür.

istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun hasili kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun fәrqi kimi
işçinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumuna nisbәti kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumunun işçinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbәti kimi•
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun cәmi kimi

dәftәrxana vә bәzi inzibati işçilәr.
mühәndistexniki işçilәr.
rәhbәr işçilәr.
tibbi heyyәt vә uşaq baxçalarında çalışan dayәlәr•
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 463. Verilәn cavab variantlarının hansında sәnayeistehsal heyәtinә aid olmayan işçi qüvvәsi qeyd
edilmişdir?

462. Әmәk potensialı dedikdә:

461. Sәnayedә çalışanların orta siyahı sayı:

460. Sahә müәssisәlәrindә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

458. Müәssisәnin kadrları:

457. İşçi qüvvәsi:

 605. Verilәn hansı variantda innovasiyanın mәrhәlәsi qeyd edilmәmişdir?

qulluqçular.

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

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

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

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

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

bilavasitә xammal vә materialların daşınması vә anbarlaşdırılması ilә mәşğul olurlar
bilavasitә mәhsul istehsalı prosesi ilә әlaqәlidirlәr
insanın fiziki vә әqli bacarığının mәcmusudur, hansılar ki, öz növbәsindә maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin
istehsalı üçün istifadә olunur
bu müәssisәnin әsas (ştat, daimi), bir qayda olaraq ixtisaslı işçilәrdәn ibarәtdir•
bilavasitә hazır mәhsul istehsalı ilә mәşğul olurlar

bilavasitә xammal vә materialların daşınması vә anbarlaşdırılması ilә mәşğul olurlar
bilavasitә mәhsul istehsalı prosesi ilә әlaqәli i.lәri icra edirlәr
bu müәssisәnin әsas (ştat, daimi), bir qayda olaraq ixtisaslı işçilәrdәn ibarәtdir
insanın fiziki vә әqli bacarığının mәcmusudur, hansılar ki, öz növbәsindә maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin
istehsalı üçün istifadә olunur

•
bilavasitә hazır mәhsul istehsalı ilә mәşğul olurlar

kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi vә enmә mәrhәlәsi
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 604. Yeniliyin yaranması ilә onun tәtbiqi arasındakı vaxt müddәti necә adlanır?

 603. Lokal innovasiyalara aiddir:

 602. Yeni olmayan innovasiyalara aiddir:

601. Sahә innovasiyalarına aiddir:

 600. Qlobal innovasiyalara aiddir:

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

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

istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi
yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi
ideyanın yaranması•
yüksәliş mәrhәlәsi

innovasiyalı yanaşma
innovasiya prosesi
innovasiya
innovasiya laqı•
innovasiya addımı

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

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

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

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

innovasiyalı yanaşma
innovasiya addımı
innovasiya
innovasiya prosesi•
innovasiya laqı

innovasiya ideyası
innovasiya laqı
innovasiya prosesi
innovasiya•
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 597. İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsindә konkret praktiki mәsәlәlәrin hәlli baş verir?

 596. İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsi ilkindir?

595. İnnovasiya prosesi nәdir?

594. Әsas fondların tәkrar istehsalı istiqamәtinә uyğun olaraq kapital qoyuluşu aşağıdakılara bölünür:

592. Standart biznesplanın bölmәlәrinә aid deyildir:

589. İqtisadi konyunktura nöqteyi nәzәrdәn müәssisәnin investisiya siyasәtinin hansı tiplәri
fәrqlәndirilir?

587. Hәr bir potensial investor müәyyәn bir layihәni hәyata keçirmәsi haqqında qәrar qәbul etmәzdәn
әvvәl:

innovasiyalı yanaşma

fundamental tәdqiqatlar
axtarış tәdqiqatlar
işlәnilmә prosesi
tәtbiqi tәdqiqatlar•
marketinq tәdqiqatları

ideyaların axtarılması
marketinq tәdqiqatları
layihәlәndirmә
fundamental tәdqiqatlar•
planlaşma

yeniliklәrin icad edilmәsi prosesidir
yeni qayda, yeni metod, yeni mәhsul, texnologiya, yeni hadisә
yeniliyin yaranması ilә onun tәtbiqi arasındakı vaxt müddәti
yeniliyin alınması, tәkrar istehsalı vә realizasiya ilә bağlı istifadә prosesi•
yeniliklәrin yeni texnologiyalar, mәhsul vә xidmәt növlәri kimi mәnfәәtli istifadәsi

göstәrilmiş istiqamәtlәrә aid olmayan ayrıayrı obyektlәrin tikintisi.
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi.
yeni tikinti, fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin texniki silahlanması vә yenidәn qurulması.
bütün variantlar düzgündür.•
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin gücünün saxlanılması.

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

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

layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın
olmasını müәyyәn etmәli.
tәklif edilәn layihәnin nә dәrәcәdә riskli elәcә dә, perspektivli olmasını müәyyәnlәşdirmәli.
biznesplanla yaxından tanış olmalı.
bütün cavablar düzdür.•
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586. Müәssisәnin investisiya fәaliyyәti:

585. İvestisiya:

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

583. Qeyd edilәnlәrdәn hansı innovasiyanın әlamәtidir?

582. Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti::

581. Portfel investistisiyası:

580.Hansı halda investisiya layihәsinin qәbul edilmәsi haqında qәrar verilә bilәr?

biznesplanın mәzmununu tәşkil edәn texnikiiqtisadi göstәricilәrin nә dәrәcәdә düzgün әsaslandırıldığını
dәqiqlәşdirmәli.

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

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

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

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

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

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

xalis cari dәyәr dәyәr 0dan kiçik olduğu halda.
fondverimi sıfıra bәrabәr
әmәk mәhsuldarlığı sıfıra bәrabәr
xalis cari dәyәr sıfırdan böyük•
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәr
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579. İnvestisiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri:

578. İnvestisiyanın subyektlәrinә aid deyildir:

577. İnvestisiyanın subyektlәrinә aiddir:

576. İnvestisiyanın obyektlәrinә aid deyildir:

575. Әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri:

574. Birbaşa inves tisiya:

573. Sahә müәssisәlәrinin istehsalsatış fәaliyyәti ilә әlaqәdar plan:

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

•
girov qoyularaq banklardan kredit götürülmüş şәxsi әmlak; dövlәt büdcәsindәn az tәminatlı әhliyә sosial
yardımlar; xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin investisiya ayırmaları

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

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

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

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

müәssisәnin özәllәşdirilmәsinә imkan verir, imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir.
müәssisәnin fәaliyyәti nә vә idarә edil mә   sinә birbaşa tәsir etmәk im ka nı verir•
veksellәrin vә mәnzil fondlarının alınmasına yönәldilir
müәs sisәnin fәaliyyәti nә vә idarә edilmә sinә birbaşa tәsir etmәk im ka nı vermir;
sәnaye istehsal heyәtinin әmәk haqlarının artırılmasına vә iş şәrait5inin yaxşılaşdırılmasına yönәldili

uzunmüddәtli dövr üçün iqti sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarının, elmi cә   hәtdәn
әsaslandırılmış tә sәv vür, mü lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusudur
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәcmusudur
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

•
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572. Әsaslı vәsait qoyuluşunun xәrclәnmә istiqamәtlәri:

571. İstehsala investisiya qoyuluşu nәzәrdә tutur:

570. Müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan
göstәricilәr:

 569. İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә maliyyә tәhlilinә hansı aiddir?

 568. İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn diskont dәrәcәsinә nә
tәsir göstәrir?

567. İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili aşağıdakı hissәlәrdәn iba rәt dir:

 566. Hansı halda investisiya layihәsi sәmәrәlidir?

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

•
plan yunan sözü olub mәzmununa görә rәvan bәrabәr demәkdir

maddiistehsal sahәlәrinә, o cümlәdәn sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri;
texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı
istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi, tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s.
tikintiquraşdırma avadanlıqlarının, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq sahәlәrinin alınması,
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması, idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri

•
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış

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

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

әlverişsız investisiya mühitinin tәhlili
bazar konyunkturasının tәhlili
ölkәdә iqtisadi tәhlil
yeni tikintinin tәhlili•
әlverişli investisiya mühitinin tәhlili

әmәk haqqı xәrclәri.
enerji xәrclәri;
material xәrclәri;
riskin sәviyyәsi;•
mәhsulun maya dәyәri;

texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili, sosioloji
sosialiqtisadi, maliyyә, texnoloji tәhlil
texniki, sosial, siyasiiqtisadi tәhlil
ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili•
ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, sosialiqtisadi tәhlil

investisiyaların gәlirlilik indeksi 1ә bәrabәr olan halda
investisiyaların gәlirlilik indeksi 0dan yüksәk olan halda
investisiyaların gәlirlilik indeksi 0dan aşağı olan halda

•



03.05.2017

87/101

573

574

575

576

577

578

579

565. İnvestisiya xәrclәrinә aiddir?

 564. Birbaşa vә portfel investisiyaların tәsnifatlaşdırılma әlamәtlәri:

 563. Real investisiya dedikdә:

562. İnvestisiyanın obyektinә aiddir:

 561. Özünün maddi vә intellektual sәrvәtlәrinin birbaşa vә yaxud dolayı şә kildә investisiya obyektlәrinә
qoyulması haqqında qәrar çıxarmış sub yektlәr necә adlandırılr?

 560.Hansı investisiyalar müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı vermir?

 559. İn vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy mәtli kağız ların alın masına yö nәl dilәn
investisiya:

investisiyaların gәlirlilik indeksi 1dәn yüksәk olan halda•
investisiyaların gәlirlilik indeksi 1dәn aşağı olan halda

ümumi xәrclәr
nәqliyyat xәrclәri
idxal vә gömrük xәrclәri
avadanlıqlara sәrf olunan xәrclәri•
kredit faizlәrinin üdәnilmәsi

mülkiyyәt formasına görә
dövlәtә mәxsusluğuna görә
qoyulma obyektinә görә
cәlb olunma formasına görә•
risk dәrәcәsinә görә

in vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy mәtli kağız ların alın ması ilә әlaqәdәr layihәlәrә vәsait qoyuluşu
başa düşülür
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş investisiya qoyuluşu başa düşülür
qiymәtli kağızların vә istehsal vasitәlәrinin alınmasına ilә әlaqәdәr layihәlәrә vәsait qoyuluşu başa düşülür
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә, istehsal prosesinә uzunmüddәtli vәsait
qoyuluşu başa düşülür

•
in vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy mәtli kağız ların alın ması ilә әlaqәdәr müәssisәnin çәkilәn
xәrclәri başa düşülür

banklar, sığorta şirkәtlәri vә vasitәçi tәşkilatlar
investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr
işlәrin icraçıları (podratçılar)
mәqsәdli pul yatırımları•
әmtәәlәr, avadanlıq vә layihә mәhsullarını tәqdim edәnlәr

payçılar
kreditorlar
әmanәtçilәr
investorlar•
biznesmenler

kapital әmәlә gәtirәn investisiyadır
real investisiyadır
birbaşa investisiyadır
portfel investisiyasıdır•
maddi investisiyadır

kapital әmәlә gәtirәn investisiyadır
real investisiyadır
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558. Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr?

630. Sahә müәssisәlәrindә marketinq fәaliyyәtinin rolu әsasәn nәdәn ibarәtdir?

629. Sahә müәssisәlәrindә sәnayedә tәtbiq olunan marketinq metodları:

628. Marketinq fәaliyyәtinin әhatәsinә aid deyildir:

627. Material resurslarının istehsalçıdan istehlakçıya hәrәkәti vә tәchiz etmәnin xüsusiyyәtindәn asılı
olaraq madditexniki tәminatın hansı formaları fәrqlәndirilir?

626. Sahә müәssisәlәrindә avadanlığa ehtiyac hansı hallarda yaranır?

birbaşa investisiyadır
maliyyә investisiyadır•
maddi investisiyadır

işçilәrin әmәk haqqı, kadrların yenidәn hazırlanması, әsas fondların tәkrar istehsalı, müәssisәnin qurluşunun
dәyişdirilmәsi
әsas fondlarının yenilәşdirilmәsi, dövrüyyә fondlarının alınması, istehsalın genişlәndirilmәsi, mәhsul satışı
әsaslı tәmir, cari tәmir, avadanlıqların alınmasına çәkilәn xәrclәr, binaların tikintisi
yeni yaradılmış vә ya moderinilәşdirilmiş әsas fondlar, qiymәtli kağızlar, mülkiyyәt hüququ vә әqli mülkiyyәt
hüququ

•
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, mәhsul satışı, müәssisәnin qurluşunun dәyişdirilmәsi

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

•

bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә mәhsullara
qiymәtlәrin tәyin edilmәsi vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
sifarişlәr zәnbilinin formalaşdırılmasına nәzarәt vә madditexniki tәminat işinin tәşkili
xarici mühitin tәhlili, istehlakçıların tәhlili, bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışının planlaşdlırılması, qiymәt
siyasәtinin işlәnib hazırlanması, marketinq fәaliyyәtinin bir sistem kimi idarә edilmәsi vә s.

•
mövcud vә hәm dә gәlәcәk dövr üçün istehsalı planlaşdırılmış mәhsulların bazarının vә satış imkanlarının
öyrәnilmәsi, istehsalın tәşkili vә hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
istehsal sahәlәrinin madditexniki resurslarla tam vә dәst halında tәmin edilmәsinin tәhlili

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

birbaşa, anbat vә mәrkәzlәşdirilmiş
tranzit, anbat•
tranzit, birbaşa, mәrkәzlәşdirilmiş
birbaşa, anbat, sәrbәst
tranzit, anbat, birbaşa

sifarişlәr zәnbilinin formalaşmadığı hallarda, müәssisәnin istehsal gücünü artırlmaq zәrurәti yarandıqda
avadanlıqlar fiziki vә mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә, müәssisәnin buraxdığı mәhsulun dәstlәşdirilmәsi zәruriliyi
yarandıqda vә müәssisәnin istehsal gücünü artırlmaq zәrurәti yarandıqda

•
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun dәstlәşdirilmәsi zәruriliyi yarandıqda vә müәssisәnin istehsal gücünü artırlmaq
zәrurәti yarandıqda vә fondveriminin yüksәk olduğu hallarda
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625. Materiala tәlәbat tipik nümayәndәyә görә necә hesablanır?

624. Materiala tәlәbat oxşarlığa görә necә hesablanır?

623. Materiala tәlәbat hissә üzrә necә hesablanır?

622. Materiala tәlәbatın mәmulat üzrә necә hesablanır?

621. Sahә müәssisәlәrindә materiala tәlәbatın hesablanmasında istifadә olunan metodlar:

fondveriminin vә әmәk mәhsuldarlığının yüksәk olduğu hallarda, mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
zәrurәti yarandıqda
müәssisәnin madditexniki bazası zәiflәdikdә, müәssisәdә kadr axıcılığı sәviyyәsi yüksәk olduqda

mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal
proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil, birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin
mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur

•
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına
vurulur.
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә
yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret
materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının hasili kimi

mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә
yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi

•
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına
vurulması yolu ilә.
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal
proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil, birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin
mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret
materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının hasili kimi

mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi norması vә
yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn әmsalın hasili kimi
mәmulat vahidinә material mәsrәfi norması istehsalı nәzәrdә tutulan mәmulatların sayına vurulur
mәsrәf norması hәlәlik mәlum olmayan mәmulatın istehsal proqramı, oxşar mәmulatın material mәsrәfi normasına
vurulması yolu ilә.
hissәlәr üzrә istehsal proqramı ilә hissә növünün hәr vahidi üzrә material mәsrәfi norması vә istehsalı konkret
materialla әlaqәdar olan hissә növlәrinin sayının hasili kimi

•
eyni tәyinatlı, lakin ölçülәrinә vә ya çәkilәrinә görә az fәrqlәnәn mәhsulların geniş müxtәlifliyi vә istehsal
proqramının hәr bir mәhsul üçün ayrılıqda deyil, birlikdә verildiyi hallarda hәmin qrup mәhsullardan bir әdәdinin
mәsrәf norması bütün mәhsullara şamil edilәrәk ümumi istehsal proqramına vurulur

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

nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu, madditexniki tәminatın işinin mәrhәlәrinә uyğun hesablama
metodu
әmәk mәhsuldarlığı vә әmәk haqqının artım tempini nәzәrә alaraq hesablama metodu
mәmulat üzrә hesablama metodu, detal üzrә hesablama metodu, oxşarlığa görә hesablama metodu, nümunәvi
tәmsilçiyә görә hesablama metodu

•
detal üzrә hesablama metodu, mәmulat üzrә hesablama metodu, ictimai istehsalın tәşkili formalarına görә
hesablama metodu
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 620. Sahә müәssisәlәrinin material vә avadanlığı olan tәlәbatının hesablanması metodları hansılardır?

 619. Sahә müәssisәlәrinin madditexniki tәminat xidmәtinә aid olmayan şöbә vә ya bölmә hansıdır?

618. Madditexniki tәminatın “әmәk vasitәlәri”nә aid deyildir:

617. Sahә müәssisәlәrindә potensial mal göndәrәnlәrdәn maddi resursların alınması әn sәmәrәli
formaları:

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

615. Sahә müәssisәlәrindә az mәsrәflә müәssisәni lazım olan yüksәk keyfiyyәtli material resursları ilә
vaxtlıvaxtında vә dәst halında tәmin edilmәsi işi üzrә madditexniki tәminat xidmәtinin әsas funksiyaları:

oxşarlığa görә hesablama metodu, nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu, istehsalın hәcminә görә
hesablama metodu

istehlak olunan xammalın növünә, enerjinin hәcminә görә, әşya üzrә, detal üzrә, analoji әlamәtinә görә, nümunәvi
tәmsilçiyә görә
әşya üzrә, detal üzrә, oxşarlıq әlamәtinә görә, nümunәvi tәmsilçiyә görә•
xammal növünә görә, әşya üzrә, detal üzrә, oxşarlıq әlamәtinә görә, nümunәvi tәmsilçiyә görә
әşya üzrә, yarımfabrikat vә detal üzrә, oxşarlıq әlamәtinә görә, nümunәvi tәmsilçiyә görә
istehlak olunan xammalın çeşidinә görә, әşya üzrә, detal üzrә, analoji әlamәtinә görә, nümunәvi tәmsilçiyә görә

maliyyәuçot şöbәsi
madditexniki tәminat•
tәmirmexaniki sex
nәqliyyat tәsәrrüfatı
hazır mәhsulun istehsaltexnoloji komplektasiyası xidmәti

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

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

material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdirici hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin
tәrtibi
material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbulu vә qorunub saxlanılması işlәri üzrә nәzarәtin tәşkil edilmәsi
kömәkçi vә yardımçı sahәlәrdә işin tәşkil edilmәsi, әsas istehsal sahәlәri üçün alәt vә tәrtibatların hazırlanması
üçün şәraitin yaradılması

•
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatınsifarişlәrin müәyyәn eilmәsi
sәmәrәli tәminat formasının seçilmәsi vә onun iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması

sexlәridә vә әsas iş yerlәrindә istehsalın gedişatına nәzarәt
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatınsifarişlәrin müәyyәn eilmәsi,
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdirici hesablamaların aparılması vә yekun sifarişlәrin
tәrtibi vә s.

•
nәqliyyata vә yanacaqenerjiyә çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi üçün istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә
avtomatlaşdırılması
istehsal amillәrinә nәzarәtin tәşkili, hazır mәhsulların ambarlaşdırılması vә satışının tәşkili
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614. Madditexniki tәminatın 6cı mәrhәlsindә buraxılan sәhv madditexniki tәminatın hansı
mәrhәlәsindәdә vә ya mәrhәlәlәrindә özünü büruzә verәcәkdir?

613. “Seçilmiş mәhsul ghöndәrәnlәrlә danışıqların aparılması vә kontraktların imzalanması” maddi
texniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

612. “Sexlәrin, bilavasitә iş yerlәrinin istehsal vasitәlәri ilә tәchizinin tәşkili” madditexniki tәçinat
işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

611. “Müәssisәlәrin matyerial resurslarına tәlәbatının tәmin edilmәsi” madditexniki tәçinat işinin
neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

610. “Potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması” madditexniki tәçinat işinin
neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

609. “Seçilmiş mәhsul ghöndәrәnlәrlә danışıqların aparılması vә kontraktların imzalanması” maddi
texniki tәçinat işinin neçәnci mәrәlәsindә hәyata keçirilir?

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

kömәkçi vә yardımçı sahәlәrdә işin tәşkil edilmәsi, әsas istehsal sahәlәri üçün alәt vә tәrtibatların hazırlanması
üçün şәraitin yaradılması

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

7.0
5.0•
4.0
6.0
8.0

4.0
8.0•
7.0
3.0
6.0

3.0
7.0•
8.0
6.0
4.0

6.0
4.0
7.0
3.0•
8.0

7.0
5.0•
4.0
6.0
8.0
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 607. Maddi texniki tәminatın әsas vәzifәsi:

606. Qeyd edilәn cavablardan hansı sahә müәssisәlәrindә madditexniki tәminatın әsas vәzifәlәrinә aid
deyildir?

 676. Sahә müәssisәlәrindә orta sabit xәrclәr necә hesablanır?

 675. Sahә müәssisәlәrindә orta dәyişәn xәrclәr necә hesablanır?

 674. Mәcmuu (ümumi) xәrclәr nәdir?

 673. Sahә müәssisәlәrindә mәhsulunmaya dәyәrinin aşağı salınması amillәri hansılardır?

9.0
5.0
8.0•
7.0
6.0

nәqliyyata vә yanacaqenerjiyә çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi üçün istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә
avtomatlaşdırılması
müәssisәni xammal, material vә dәstlәşdirici mәmulatlarla vә s. vaxtında vә fasilәsiz tәmin etmәkdir•
satışın keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq
kömәkçi vә yardımçı sahәlәrdә işin tәşkil edilmәsi, әsas istehsal sahәlәri üçün alәt vә tәrtibatların hazırlanması
üçün şәraitin yaradılması
istehsal amillәrinә nәzarәtin tәşkili, hazır mәhsulların ambarlaşdırılması vә satışının tәşkili

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

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

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

kredit üçün ödәnişlәr vә tәdavül xәrclәri
istehsal vә tәdavül xәrclәrinin cәmi•
xammal, material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri
tәsisçilәrә ödәnilәn mәnfәәtlә sosial ayırmaların mәcmuu
sәnaye – istehsal heyәtinin әmәk haqqı

istehsal olunan mәhsulun çeşidinin dәyişmәsi; istehsalın texniki vә keyfiyyәt göstәricilәrinin sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi; istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması
mәhsulun hәcminin vә quruluşunun dәyişmәsi; istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; istehsalın vә
әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması

•
istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi vә istehsal gücünün artırılması; istehsalın texniki sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi; istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması
müәssisәnin istehsal aparatının yenidәn tәşkili; istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; istehsalın vә
әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması
istehsal olunan mәhsulun satış qiymәtinin aşağı salınması; istehsalın texniki vә keyfiyyәt göstәricilәrinin
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması



03.05.2017

93/101

610

611

612

613

614

615

 672. Mәhsulun maya dәyәrinin xәrclәr snetyası dedikdә nә başa düşülür?

 671. Mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası dedikdә nә başa düşülür?

 670. Sahә müәssisәlәri miqyasında xәrclәr hansı üç növә bölünür?

 659. Sahә mәhsulunun tam maya dәyәri dedikdә:

 658. Sahә mәhsulunun istehsal maya dәyәri dedikdә:

 657. Sahә mәhsulunun sex maya dәyәri dedikdә:

istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf etdiyi xәrclәrin cәmi başa düşülür
konkret növ mәhsul vahidinin istehsalı vә satışı üçün sahә müәssisәsinin çәkәcәyi xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf edәcәyi xәrclәrin cәmi başa düşülür•
müxtәlif növ mәhsul vahidinin istehsalı vә satışı üçün sahә müәssisәsinin çәkdiyi xәrclәrin kalkulyasiya
maddәlәrin üzrә bölüşdürlmәsi başa düşülür
konkret növ mәhsul vahidinin istehsalı vә satışı üçün sahә müәssisәsinin çәkdiyi xәrclәrin kalkulyasiya
maddәlәrin üzrә bölüşdürlmәsi başa düşülür

istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf edәcәyi xәrclәrin cәmi başa düşülür
konkret növ mәhsul vahidinin istehsalı vә satışı üçün sahә müәssisәsinin çәkdiyi xәrclәrin kalkulyasiya
maddәlәrin üzrә bölüşdürlmәsi başa düşülür

•
konkret növ mәhsul vahidinin istehsalı vә satışı üçün sahә müәssisәsinin çәkәcәyi xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf etdiyi xәrclәrin cәmi başa düşülür
müxtәlif növ mәhsul vahidinin istehsalı vә satışı üçün sahә müәssisәsinin çәkdiyi xәrclәrin kalkulyasiya
maddәlәrin üzrә bölüşdürlmәsi başa düşülür

mәhsulun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan xәrclәr; özünün istehsalı olan yarımfabrikatların saxlanılması
vә satışı ilә әlaqәdar xәrclәr; müәssisәnin sosialmәdәni, mәnzilkommunal, mәişәt vә bu kimi qeyriistehsal
ehtiyaclarına çәkilәn xәrclәr
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr; istehsalın genişlәndirilmәsi vә yenilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar
xәrclәr; müәssisәnin sosialmәdәni, mәnzilkommunal, mәişәt vә bu kimi qeyriistehsal ehtiyaclarına çәkilәn
xәrclәr

•
mәhsulun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan xәrclәr; mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr; müәssisәnin
sosialmәdәni, mәnzilkommunal, mәişәt vә bu kimi qeyriistehsal ehtiyaclarına çәkilәn xәrclәr
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr; istehsalın genişlәndirilmәsi vә yenilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar
xәrclәr; müәssisәnin әsas kapitalının tәkrar istehsalı ilәәlaqәdar xәrclәr
mәhsulun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan xәrclәr; özünün istehsalı olan yarımfabrikatların saxlanılması
vә satışı ilә әlaqәdar xәrclәr; istehsalın genişlәndirilmәsi vә yenilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr

sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәr, yәni әsas vә kömәkçi
materiallar, yanacaq, enerji mәsrәflәri vә s.bütün xәrclәr nәzәrdә tutulur
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar mәsrәflәr nәzәrdә tutulur•
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı ilә olan bütün mәsrәflәr nәzәrdә tutulur
hәr bir mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәri nәzәrdә tutulur ki, o sex maya dәyәri ilә
ümumzavod xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir
bilavasitә texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sex mәsrәflәrinin mәblәği nәzәrdә turulur

sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı ilә olan bütün mәsrәflәr nәzәrdә tutulur
hәr bir mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәri nәzәrdә tutulur ki, o sex maya dәyәri ilә
ümumzavod xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir

•
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar mәsrәflәr nәzәrdә tutulur
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәr, yәni әsas vә kömәkçi
materiallar, yanacaq, enerji mәsrәflәri vә s.bütün xәrclәr nәzәrdә tutulur
bilavasitә texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sex mәsrәflәrinin mәblәği nәzәrdә turulur

bilavasitә texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sex mәsrәflәrinin mәblәği nәzәrdә turulur
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәr, yәni әsas vә kömәkçi
materiallar, yanacaq, enerji mәsrәflәri vә s.bütün xәrclәr nәzәrdә tutulur
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar mәsrәflәr nәzәrdә tutulur
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı ilә olan bütün mәsrәflәr nәzәrdә tutulur•
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 656. Sahә mәhsulunun texnoloji maya dәyәri dedikdә:

 655. Planlaşdırma vә uçot praktikasında, mәhsulun satış üçün hazırlıq dәrәcәsindәn asılı olaraq
mәsrәflәrin formalaşma mәrhәlәlәrinә görә?

653. Ümumitәsәrrüfat xәrclәrinә aid deyildir:

652. Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarına aid deyil:

651. Mәhsulun maya dәyәrinin sәviyyәsi vә dinamikasına tәsir etmәyәn amillәr:

650. Mәhsulun maya dәyәrinin sәviyyәsi vә dinamikasına tәsir etmәyәn amillәrhansı variantda qeyd
edilmişdir?

649. Mәhsulun maya dәyәrinin idarә edilmәsinә aid deyil:

hәr bir mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәri nәzәrdә tutulur ki, o sex maya dәyәri ilә
ümumzavod xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir

mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar mәsrәflәr nәzәrdә tutulur
hәr bir mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәri nәzәrdә tutulur ki, o sex maya dәyәri ilә
ümumzavod xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı ilә olan bütün mәsrәflәr nәzәrdә tutulur
bilavasitә texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sex mәsrәflәrinin mәblәği nәzәrdә turulur•
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı vә saxlanılması ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәr, yәni әsas vә kömәkçi
materiallar, yanacaq, enerji mәsrәflәri vә s.bütün xәrclәr nәzәrdә tutulur

sex, istehsal vә satış (kommersiy maya dәyәrini fәrqlәndirirlәr
sex, müәssisә vә sahә maya dәyәrini fәrqlәndirirlәr
sex, istehsal vә sahә maya dәyәrini fәrqlәndirirlәr
sex, istehsal vә zavod maya dәyәrini fәrqlәndirirlәr
sex, istehsal vә tam (kommersiy maya dәyәrini fәrqlәndirirlәr•

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

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

әmәk vasitәlәrindәn istifadәni yaxşılaşdıran amillәr
işçilә arasında әlaqәlәri yaxşılaşdıran psixoloji amillәr.•
әmәk predmetlәrindәn istifadәnin yaxşılaşdırılması amillәri
әmәyin özündәn istifadәnin yaxşılaşdırılması amillәri
istehsalın, әmәyin vә iadrәetmәnin tәşkilini yaxşılaşdıran amillәr

әmәyin özündәn istifadәnin yaxşılaşdırılması amillәri
istehsalın, әmәyin vә iadrәetmәnin tәşkilini yaxşılaşdıran amillәr
әmәk predmetlәrindәn istifadәnin yaxşılaşdırılması amillәri
işçilә arasında әlaqәlәri yaxşılaşdıran psixoloji amillәr•
әmәk vasitәlәrindәn istifadәni yaxşılaşdıran amillәr

aşağı salınması üzrә tәdbirlәr.
tәnzimlәmә
planlaşdlrma vә uçot

•
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 648. Bir manat әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәr necә hesablanır?

647. Sahә iqtisadiyyatında maya dәyәrinin azaldılmasının әsas mәnbәlәrinә ad edilmir:

646. Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin idarәedilmәsi prosesinә aid deyil:

 645. Sahә iqtisadiyyatında maya dәyәrinin aşağı salınmasının әsas mәnbәlәrinә (ehtiyatların aid deyil:

644. İqtisadi xәrc elementlәri üzrә maya dәyәrinin tәrkibi:

643. Sex maya dәyәri:

642. Sahә müәssisәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasının ehtiyat mәnbәlәri hansılardır?

mәnfәәtin bölgüsü•
hesabat

әmtәәlik mәhsulun zavod maya dәyәri mәblәğinin әmtәәlik mәhsulun faktiki qiymәtlәrlәmüәyyәn edilmiş
mәblәğinә nisbәti kimi hesablanır
әmtәәlik mәhsulun tam maya dәyәri mәblәğinin әmtәәlik mәhsula sәrf edilәnmaterial xәrclәrinin mәblәğinә
nisbәti kimi hesablanır
әmtәәlik mәhsulun tam dәyәrinin mәblәğinin әmtәәlik mәhsulun mәblәğinә (faktiki qiymәtlәrlә) nisbәti kimi
hesablanır
әmtәәlik mәhsulun tam maya dәyәri mәblәğinin әmtәәlik mәhsulun faktiki qiymәtlәrlәmüәyyәn edilmiş
mәblәğinә nisbәti kimi hesablanır

•
әmtәәlik mәhsulun sex maya dәyәri mәblәğinin әmtәәlik mәhsulun faktiki qiymәtlәrlәmüәyyәn edilmiş mәblәğinә
nisbәti kimi hesablanır

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

mәhsulun maya dәyәrinin tәhlili
maya dәyәrinin azaldılması yollarının müәyyәn edilmәsi
maya dәyәrinin planlaşdırılmasıvә proqnozlaşdırılması
yeni mәhsul modellәrinin, növlәrinin işlәnilmәsi vә istehsalı•
mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası

әlavә xәrclәrin maksimum azaldılması
әmәk haqqının artım tempi nәzәrә alınmaqla әmәk mәhsuldarlığının artımının tәmin edilmәsi
bahalı resurs növlәrinin ümumdünya sәviyyәsindә daha ucuzları ilә әvәz edilmәsi
әmәk haqlarının artırılması vә istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi•
qeyrimәhsuldar xәrclәrin tam lәğv edilmәsi

amortizasiya, sair pul xәrclәrindәn ibarәtdir
kәnardan alınan yanacaq
xammal vә әsas materiallar, kömәkçi materiallar
bütün cavablar düzdür.•
kәnardan alınan enerji, bütün işçilәrin әmәk haqları

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

amortizasiyanı sürәtlәndirilmәsi, işçilәrin növbәdәn kәnar işә cәlb edilmәsi, әn aşağı qiymәtә olan işçi
qüvvәsindәn vә materialların istehsala cәlb olunması
yeni texnika alınmasına xәrc çәkmәmәk, kadr hazırlığını tәxirә salmaq, işçilәrin ixtisarı
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  641. İstehsal xәrclәri nәdir?

640. Mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri hansılardır?

639. Sahә istehsalında tam maya dәyәri ilә istehsal maya dәyәrini fәrqlәndirәn xәrc maddәsi:

638. İstehsal xәrclәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?

637. Mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri hansılardır?

636. İstehsal mәsrәflәri xәrc maddәlәri üzrә necә qruplaşdırılır?

daha ucuz xammal vә materiallardan, daha ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә vә iş vaxtının artırılması
әmәktutumunun, fondtutumunun, materialtutumunun vә istehsalın idarә edilmәsi xәrclәrinin azaldılması•
ixtisassız vә az ixtisaslı fәhlәlәrdәn istifadә, daha ucuz vә keyfiyyәtsiz xammaldan istifadә, idarәetmәdә inzibati
metodların tәtbiqinin genişlәndirilmәsi

maya dәyәri ilә reklam vә mühafizә xәrclәrinin cәmidir
mәcmu ictimai mәhsulun xüsusilәşmiş hissәsi, mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin mәcmusudur
mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasınadәk çәkilәn bütün xәrclәr
mәhsulun istehsalına çәkilәn bütün xәrclәrin cәmidir•
maya dәyәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәmidir.

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

•
icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyriistehsal xәrclәri

sex xәrclәri
xammal vә materialın alınmasına çәkilәn xәrclәr
avadanlığın işi ilә әlaqәdar xәrc
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrlәr•
ümumizavod xәrclәri

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

•
material xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial
ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr

icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyriistehsal xәrclәri;
xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, sex vә ümumzavod xәrclәri;
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul lan tı ların dәyәri çıxılmaql , әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr;
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri.

•
qeyriistehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar, nәqliyyat vә rabitә xәrclәri;

xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri;
material xәrclәri (geri qaytarınlan tullantıların dәyәri çıxılmaql , amortizasiya ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә
әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr;
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul lan tı ların dәyәri çıxılmaql , әmәk haqqı xәrclәri, sosial
sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr;

•
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635. Mәhsulun maya dәyәri:

634. Mәhsulun maya dәyәri:

633. Xәrclәrin eynicinsliyi dәrәcәsi:

632. İstehsala çәkilәn xәrclәrin mәcmusu:

631. Sәnaye mәhsulu istehsalına çәkilәn xәrclәrә:

700. Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri hansı qruplara bölünür?

699. Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qruplara bölünmәsi:

material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri.

rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtindәn ibarәtdir.
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә
mәcmu su ndan
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrinindәn
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı xәrclәrinin, әsas fondlardan amorti ‐
zasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmu sundan

•
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, materiala çәkilәn xәrclәrin vә әsas
fondlardan amorti zasiya ayırmalarının mәcmu su ndan

bu mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәrdir.
bu avadanlığın saxlanılması vә istismarı xәrclәri
bu iqtisadi oxşar, ayrılmaz vә bölünmәz xәrclәrdir
bu mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf edilәn xәrclәrin mәcmusu•
bu mәhsul istehsalına sәrf edilәn nәzәrә alan sex xәrclәridir

istehsal vә satış.
ünsürlü vә әsas.
ünsürlü, әsas vә komplekslik.
ünsürlü vә kompleks.•
әsas vә komplekslik

istehsalın rentabellik sәviyyәsini göstәrir
planlaşdırılan mәhsulun hazırlanması üçün nә qәdәr xammal vә enerji resurslarının tәlәb olduğunu göstәrir
mәhsulun sex maya dәyәrini әmәlә gәtirir
buraxılan mәhsulun hazırlanmasının müәssisәyә neçәyә başa gәldiyini göstәrir•
buraxılan mәhsulun alıcılara neçәyә başa gәldiyini göstәrir

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

ümumilәşdirilmiş göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, kompleks göstәricilәr qrupuna
ümumi göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, texniki göstәricilәr qrupuna
ümumi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, texniki göstәricilәr qrupuna
ümumilәşdirilmiş göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, kompleks göstәricilәr qrupuna•
ümumi göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, texniki göstәricilәr qrupuna

ümumilәşdirilmiş göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, kompleks göstәricilәr.
ümumilәşdirilmiş göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, kompleks göstәricilәr.•
ümumi göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, texniki göstәricilәr.
ümumi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, texniki göstәricilәr.
ümumi göstәricilәr, fәrdi göstәricilәr, estetik göstәricilәr, texniki göstәricilәr.
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698. Sahә “mәhsulun xassәsi” anlayışı altında nә başa düşülür?

697. Mәhsulun xassәsi dedikdә:

696. Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәccә si nә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

695. Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәccә si nә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

694. Verilәn variantların hansında mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә etmәyәn göstәrici qeyd edilmişdir?

693. Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

692. Sәnaye mәhsullarının hansı keyfiyyәt göstәricilәri mәmulatın orijinallığı, tam lı ğı, mühitә vә üsluba
uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for ma sәlistliyi, görünüş vә s. kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?

691. Sәnaye mәhsullarının hansı keyfiyyәt göstәricilәri mәmulatın orijinallığı, tam lı ğı, mühitә vә üsluba
uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for ma sәlistliyi, görünüş vә s. kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?

mәmulatın yaradılması, saxlanılması zamanı onun meydana gәlәn subyektiv xüsusiyyәti
mәhsulun material tutumu
mәmulatın yaradılması, istismarı vә ya işlәdilmәsi zamanı onun meydana gәlәn obyektiv xüsusiyyәti•
mәmulatın istehsalı vә lәğv edilmәsi zamanı onun meydana gәlәn obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәti
mәhsulun estetik göstәricilәri vә material tutumu

mәmulatın istehsalı vә lәğv edilmәsi zamanı onun meydana gәlәn obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәti başa düşülür.
mәmulatın yaradılması, istismarı vә ya işlәdilmәsi zamanı onun meydana gәlәn obyektiv xüsusiyyәti başa düşülür.•
mәmulatın yaradılması, saxlanılması zamanı onun meydana gәlәn subyektiv xüsusiyyәti başa düşülür.
mәhsulun material tutumu başa düşülür.
mәhsulun estetik göstәricilәri vә material tutumu başa düşülür.

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

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

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

standartlaşdırma vә eynilәşdirmә göstәricilәri.
mәhsulun maya dәyәri•
texnolojilik göstәricilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
mәhsulun estetik göstәricilәri

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



03.05.2017

99/101

651

652

653

654

655

656

690. Sahә mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtini xarakterizә edir:

689. Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtini xarakterizә edir:

688. Sәnaye mәhsulunun “keyfiyyәti” anlayışı altında nә başa düşülür?

687. Mәhsulun keyfiyyәti dedikdә:

686. Verilәn variantların hansında bütün istehlak xassәlәri kompleksini özündә cәmlәşdirәn әsas
göstәrici qeyd edilmişdir?

685. Bütün istehlak xassәlәri kompleksini özündә cәmlәşdirәn әsas göstәrici:

mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti.
mәmulatın estetik göstәricilәri•
etibarlılıq göstәricilәri
mәhsulun tәyinatı göstәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә göstәricilәri

reallaşdırılmaya çәkilәn xәrclәrin hәmi
alıcıların müәyyәn qrupu üçün ma  raq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tә min edәn
xassәlәrin mәcmusu

•
mәhsulun qiymәti
dövriyyә vә tәdavül fondları istifadә göstәricilәri
mәhsulun öz tәyinatına müvafiq müәyyәn tә lәbatı ödә mә yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusu

alıcıların müәyyәn qrupu üçün ma  raq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tә min edәn
xassәlәrin mәcmusu

•
mәhsulun qiymәti
dövriyyә vә tәdavül fondları istifadә göstәricilәri
mәhsulun öz tәyinatına müvafiq müәyyәn tә lәbatı ödә mә yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusu
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrclәrin hәmi

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

•

mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә lәbatı ödә mә yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn vә yalnız istesalçı üçün
әhәmiyyәtli olan xassәlәrin mәcmusu başa düşülür.
mәhsulun qiymәtini müәyyәn etmәklә onun istehsalının rentabelliyini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn
göstәricilәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә lәbatı ödә mә yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn özünәmәxsus xassәlәrin
mәcmusu

•
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusu
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә materialtutumunun aşağı salınması imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusu

material tutumu
mәhsulun keyfiyyәti•
istehlak qabliyyәti
fond tutumu.
istehsalın hәcmi
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684. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

683. Xәrclәrin nisbi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

682. Xәrclәrin ümumi sәmәrәliliyi necә hesablanır?

 681. Müәssisәdә qiymәtqoymanın metoduna aiddir:

 680. Aşağıdakılardan hansı istehsalın sәmәrәliliyini xarakterizә etmir?

679. İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin ümumilәşdirici göstәricisi nәdir?

istehsalın hәcmidir.
mәhsulun keyfiyyәtidir.•
material tutumudur.
fond tutumudur.
istehlak qabliyyәtidir.

sәmәrә özözlüyündә ictimai istehsalın sәmәrәliliyi haqqında tәsәvvür yarada bilmir, çünki mütlәq rәqәmdir, onu
yaradan xәrclәrlә әlaqәsizdir.
ictimai istehsalın sәmәrәlilik meyarı vә ümumilәşdirirci (meyar) göstәricisi arasında heç bir әlaqә vә bağlılıq
yoxdur.

•
ictimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyini düzgün qiymәtlәndirmәk üçün onun meyarı vә göstәricilәri elminәzәri vә
metodoloji cәhәtdәn dәqiq әsaslandırılmalıdır.
hәr hansı bir sosialiqtisadi prosesin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtlәrini özündә tam vә dәqiqliklә әks etdirәn meyar
vә göstәricilәr olmadan hәmin prosesin qiymәtlәndirilmәsi vә idarә edilmәsi mümkün deyildir.
sәmәrәlilik göstәricisi  sәmәrә ilә xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti, ictimai istehsalın sәmәrәliliyinin keyfiyyәt
sәciyyәsidir.

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

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

müşahidә
analitik
maya dәyәri üsәgәl әmәk haqqı
orta xәrclәr üstәgәl mәnfәәt•
sex maya dәyәri üstәgәl ümumzavod xәrclәri

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

milli gәlirin, 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;
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 dәyәri vә hәm dә tәbiәtin mühafizәsinә çәkilәn
xәrclәrin cәminә olan nisbәtidir;
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678. Sahә müәssisәlәrindә istehsalın rentabelliyi necә hesablanır?

 677. Maşınqayırma iqtisadiyyatında hansı әsas qiymәt növlәri mövcuddur?

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

müәssisәnin ümumi gәlirinin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin
orta illik dәyәrinin cәminә nisbәti kimi
balans mәnfәәtinin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik
dәyәrinin cәminә nisbәti kimi

•
balans mәnfәәtinin normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
xalis mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik
dәyәrinin cәminә nisbәti kimi
balans mәnfәәtinin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi

mövsümi, müqavilә, topdansatış vә pәrakәndә satış qiymәtlәri
birdәfәlik, iş, transfert, sabit qiymәtlәr vә bazar qiymәti
istehlak qiymәti, mәzәnnә qiymәti, sabit qiymәt, idxal vә ixrac qiymәtlәri
auksion, azad, pәrakәndә satış vә müqayisәli qiymәtlәr
müәssisәnin topdansatış qiymәti, sәnayenin topdansatış qiymәti vә mәhsulun pәrakәndә satış qiymәti•


