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2533_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, tәşkili vә idarә edilmәsi

Texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin gücü әsasında istehsal gücü necә
hesablanır?

Amortizasiya norması necә hesablanır?

İstehsal әsas fondların köhnәlmә әmsalı necә müәyyәn edilir?

әmәyin fondla silahlılığı necә hesablanır?

Müәssisәdә avadanlıqlardan intensiv istifadә yollarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı avadanlıqlardan ekstensiv istifadәnin yaxşılaşdırılması yollarına aid deyil?

texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondunun
hasili kimi
avadanlıqların iş vaxtı fondu vә texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal
olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalının hasili kimi
texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondu vә
texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn
әmsalın hasili kimi

•
texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә texnoloji ehtiyaclar üçün
istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalın hasili kimi
texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondunun
hasilinin texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә
çevirәn әmsala nisbәti kimi

әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәrinә nisbәti kimi
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә nisbәtinә nisbәti kimi
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә hasilinә nisbәti kimi

•
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun faydalı istifadә müddәtinә nisbәti kimi
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә cәminә nisbәti kimi

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

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

ava¬danlığın birdәfәlik yükünün artırılması
avadanlığa sәriştәli texniki qulluq olunması, onun vaxtında vә keyfiyyәtlә tәmir edilmәsi, iş yerinin materiallarla
fasilәsiz tәc¬hizi, texnoloji prosesin düzgün tәşkil edilmәsi

•
istehsal prosesinin qrafik üzrә sabit vә mün¬tәzәm, boş¬da¬yan¬ma hallarına yol vermәdәn ahәngdar vә
birqәrarda getmәsini tә¬min edilmәsi
xammal vә materialları istehsala hazırlamaqla, onların key¬fiy¬yәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә vә hazırlanan
mәhsulun keyfiyyәtinә uyğun gәlmәsinin tәmin edilmәsi
material emalının sürәtinin artırılması

növbәlilik әmsalının artırılması
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Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amillәrә aid deyil:

Avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalı necә hesablanır?

әsas fondların tәzәlәnmә әmsalı necә hesablanır?

әsas fondlardan ekstensiv istifadә әmasalı:

әsas fondların sıradan çıxma vә yenilәşmә әmsalının yüksәk olması göstәrir ki,

Tex¬nolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?

Mәmulatın etibarlılığı:

avadanlıqların boşdayanma vaxtının azaldılması
xammal vә materialların key¬fiy¬yәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә uyğun gәlmәsini tәmin etmәklә•
il әrzindә avadanlıqlardan istifadә müddәtinin artırılması
avadanlıqların ümumi sayında fәaliyyәt göstәrmәyәnlәrin xüsusi çәkisinin azaldılması

avadanlıqlardan istifadә sәviyyәsi•
avadanlığın vaxt fondu
qurulmuş avadanlıqların sayı
istehsal mey¬dan¬ça¬larının sahәsi
avadanlığın texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış mәh¬sul¬darlıq norması

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

köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti•
ilkin dәyәrin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti
bәrpa dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti

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

әsas fondlardan istifadә sәmәrәliliyi yüksәlir
fondverimi artır
müәssisәdә yenidәnqurma işlәri aparılır•
әsas fondların amortizasiyası artır
әsas fondlar sürәtlә könәlir

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

mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar xәrjlәrinin aşağı olmasını şәrtlәndirәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş
funksiyaları icra edә bilmәk xassәsidir

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

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tә¬min
edilmәsi ilә bağlı olan xәrсlәrә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aiddir?

İstehsalın tәşkilati hazırlığı mәrhәlәsindә:

İstehsalın maddi hazırlığı mәrhәlәsindә:

İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:

İnnovasiyanın әlamәti hansıdır?

mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş
funksiyaları icra edә bilmәk xassәsidir

•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsidir
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir

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

zayın baş vermә sәbәblәrinin tәhlili ilә әlaqәdar xәrсlәr
avadanlığa vә alәtә texniki xidmәtin tәşkili, heyәtin öyrәdilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr
yoxlama vә sınaq¬la¬rın ke¬çirilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr
key¬fiyyәtin planlaşdırlıması vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr
mәhsulun realizasiyası imkanlarının tәhlili ilә әlaqәdar xәrсlәr•

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

istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, on¬la¬rın yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın
hazır¬lan¬ması şәraitinә uyğunlaşdırılması

•
yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır

әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdı¬rıl¬ması hәyata keçirilir
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir•

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

heç vaxt köhnәlmәmә imkanı
istehsal prosesindә bir dәfә iştirak edir
kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı•
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Bu göstәricilәrin hansından müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә
istifadә olunmur?

İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin

Aşağıdakılardan hansı texnikitexnoloji innovasiyaların yaradılması mәqsәdlәrinә aid deyil:

Texnoloji trayektoriya әyrisi nәyi göstәrir:

әsas fondların amortizasiyası nәdir?

әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

•
әsas fondların dәyәrini artıması imkanı
yalnız yeni mәhsul növlәri formasında olması

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

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

elektronika vә kompüter texnikası vә s. әsasında istehsalatın idarәetmә proseslәrinin kompleks tәnzimlәnmәsi
istehsal olunan mәmulatların konstruktivtexnoloji mürәkkәbliyinin konstruktiv yeniliklәr hesabına azaldılması
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması
texnoloji tәchizatın, alәtlәrin, qurğuların texniki sәviyyәsi vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә әmәyin elmi әsaslar
әsasında tәşkili hesabına mәmulatların texnoloji ağırlığı vә әl işinin azaldılması
müәssisәnin maşın vә avadanlıqlarının әsaslı tәmiri yolu ilә onların mәhsuldarlığının artırılması•

mәhsulun qiymәti ilә onun istehsalına sәrf olunmuş re¬surslar arasındakı әla¬qәni
mәhsulun texniki sәviy¬yә¬sinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә bu mәq¬sәd üçün sәrf
olunmuş re¬surslar arasındakı әla¬qәni

•
mәhsulun texniki sәviy¬yә¬sinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә mәhsul satışından әldә
olunan gәlirin artımı arasındakı әla¬qәni
mәhsulun potensial texniki sәviy¬yә¬si (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) ilә onun real mәhsuldarlığı
arasındakı әla¬qәni
mәhsulun texniki sәviy¬yә¬sinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә onun qiymәti arasındakı
әla¬qәni

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

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

nәqliyyat vasitәsi
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İstehsalın әsas fondlarının quruluşu necә hesablanır?

İstehsalın әsas fondlarının tәrkibinә nәlәr daxildir?

Qeyrimaddi aktivlәr köhnәlmәnin hansı növünә mәruz qalır?

Mövcud uçot qaydasına müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansı müәssisәnin әsas fondların dәyәrinә daxil
edilir?

әsas fondların tәkrar istehsal xarakteristikası hansı göstәricilәr vasitәsilә öyrәnilir?

Müәssisәlәrin istehsal әsas fondlarına әmlak vergisi onun hansı dәyәrә görә tәyin edilir?

Müәssisәsinin әsas fondlarına nә aid deyil?

qurğu
bina
dәzgah
mәmulat•

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

ötürücü mexanizmlәr vә tara materialları
bina vә nәqliyyat vasitәlәri•
qurğu vә materiallar
nәqliyyat vasitәlәri vә istehsal tullantıları
binalar vә yanacaq ehtiyyatları

texniki köhnәlmә
iqtisadi köhnәlmә
mәnәvi köhnәlmә•
fiziki köhnәlmә
sosial köhnәlmә

tәchizat vә satış tәşkilatlarının anbarlarında olan maşın vә avdanlıqların dәyәri
istehsal müәssisәlәrinin anbarlarında olan maşın vә avdanlıqların dәyәri
istehsal meydançasında quraşdırılmış maşın vә avdanlıqların dәyәri•
yolda olan vә әsaslı tikintinin balansında olan avadanlıqların dәyәri
quraşdırmaq üçün verilmiş, quraşdırılması nәzәrdә tutulmuş avadanlıqların dәyәri

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

bәrpa vә qalıq dәyәrinә görә
ilkin dәyәrinә görә•
lәğv olunma dәyәrinә görә
qalıq dәyәrinә görә
ilkin vә qalıq dәyәrinә görә

Zavoddaxili su kәmәrlәri
Binalar
Hazır mәhsul anbarında olan avadanlıq•
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Avadanlıqlarda tәmir işi nә vaxt hәyata keçirir?

Müәssisәdә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

әmәyin ödәnişinin vaxtamuzd formasına aiddir:

әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

әmәk haqqı nәdir?

Sәnayeistehsal heyәtinә daxil edilmir:

Sexdә qurulmuş avadanlıq
Nәqliyyat vasitәlәri

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

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

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

dolayı vaxtamuzd
birbaşa vaxtamuzd
mükafatlı vaxtamuzd•
akord sistemi
mütәrәqqi vaxtamuzd

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

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

mәnzilkommunal tәsәrrüfatının işçilәri•
mühafizә işçilәri vә yanğın söndürәnlәr
kömәkçi fәhlәlәr
әsas fәhlәlәr
mütәxәsislәr
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Sәnaye fәhlәlәri icra etdiklәri işin xarakterindәn fәrqlәrә görә neçә qrupa bölünürlәr?

Müәssisәdә işlәyәn kuryerlәr hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

Müәssisәdә tәchizatsatış işçilәri hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

Menecerlәr hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

İşlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil:

Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

İstehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı kateqoriyalarına bölü¬nürlәr?

6
2
3
4•
5

mühafizә işçilәri kateqoriyasına
kiçik xidmәtedici heyәt kateqoriyasına•
fәhlәlәr kateqoriyasına
mühәndistexniki işçilәr kateqoriyasına
qulluqçular kateqoriyasına

mühafizә işçilәri kateqoriyasına
fәhlәlәr kateqoriyasına
mühәndistexniki işçilәr kateqoriyasına
qulluqçular kateqoriyasına•
kiçik xidmәtedici heyәt kateqoriyasına

mühәndistexniki işçilәr kateqoriyasına•
fәhlәlәr kateqoriyasına
mühafizә işçilәri kateqoriyasına
kiçik xidmәtedici heyәt kateqoriyasına
qulluqçular kateqoriyasına

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

müәssisә әrazisinә nәzarәt edәnlәr•
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edәnlәr
tәmir işini hәyata keçirәnlәr
xammal vә hazır mәhsulu nәql edәnlәr
әmәk predmetini emal edәnlәr

4•
5
3
2
6

mühәndistexniki işçilәr, fәhlәlәr, şagirdlәr, mühafizә işçilәri, vergi orqanlarının әmәkdaşları

•
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әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mütәrәqqi işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti qiymәtlәndirilәrkәn hansı xәrclәr nәzәrә alınır?

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

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

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

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı texnoloji proseslәrin layihә¬lәn¬di¬rilmәsinә aiddir?

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

normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq verilir•
fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun
miqdarından birbaşa asılı olur
işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bütövlükdә hesablanılır
birbaşa әmәk haqqından әlavә işin konkret kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn mәblәğdә mükafat alır

mәhsulun әldә edilmәsinә, daşınmasına vә tәmirinә çәkilәn xәrclәrin cәmi
mәhsulun әldә edilmәsinә çәkilәn birdәfәlik xәrclәrlә mәhsulun istismarına çәkilәn orta mәjmu xәrclәrin cәmi•
mәhsulun әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәr
mәhsulun әldә edilmәsinә vә daşınmasına çәkilәn xәrclәrin cәmi
mәhsulun alınmasına vә tәmirinә çәkilәn xәrclәrin cәmi

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

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

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

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

avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş¬dırıl¬ma¬sının layi¬hә¬lәndirilmәsi•
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Aşağıdakılardan hansı texnoloji hazırlıq mәrhәlәsinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?

İnnovasiyanın texnoloji potensialı nәyi ifadә edir?

Tәdavül fondlarına daxildir:

Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?

Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

•
texniki şәrtlәrin hazırlanması
eskiz layihәsinin hazırlanması
texniki layihәnin hazırlanması
avadanlıqların orta tәmirinin hәyata keçirilmәsinin layihәlәndirilmәsi

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

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

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

•
yeniliyin әsasında dayanan kon¬sep¬siyanın materialtutumluluğunu göstәrir

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

texnikitәşkilati itkilәr
tәchizat itkilәri•
xalis mәsrәf
texnoloji itkilәr
texnoloji tullantılar

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

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

•
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Maddi resursların tәfsillәşdirmә dәrәcәsinә görә mәsrәf normaları necә qruplaşdırılır?

İstehsal müәssisәlәrindә adәtәn gәlәcәk dövrün xәrclәri dövriyyә fondlarının neçә faizini tәşkil edir?

Hazır mәhsul:

Müәssisәdә bitmәmiş istehsal¬a aşağıdakılardan hansı aidir?

Gәlәcәk dövrün xәrclәrinә daxildir:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal ehtiyatlarına aid deyil?

Hansı mәsrәf norması konstruktortexnoloji sәnәdlәr vә aparılmış xüsusi laboratoriya tәdqiqatı әsasında
planlaşdırılmış tәşkilatitexniki tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi müddәti nәzәrә alınmaqla konkret müәssisәnin
mәhsulu üçün işlәnib hazırlanır?

istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun
üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlar
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır

irilәşdirilmiş vә kütlәvi normalar
perspektiv vә müfәssәl normalar
qrup vә irilәşdirilmiş normalar
irilәşdirilmiş vә müfәssәl normalar•
müfәssәl vә qrup normaları

15
5•
10
20
25

istehsal ehtiyatlarına aiddir
normalaşdırılmayan tәdavül fondlarına aiddir
normalaşdırılan tәdavül fondlarına aiddir•
әsas fondlara aiddir
normalaşdırılan dövriyyә fondlara aiddir

is¬tehsal prosesinә daxil olmuş vә emal prosesindә olan xammal vә materialların dәyәri.•
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә nümunә¬si¬nin yaradılması ilә әlaqәdar xәrclәr;
әsas fondların yaradılması ilә әlaqәdar xәrclәr;
is¬tehsal prosesinә daxil olmamış xammal vә materialların dәyәri;
hazır mәhsulun dәyәri

ha¬zır¬kı dövrdә satılmış, lakin gәlәcәkdә ödәnilәcәk mәhsullar;
gәlәcәkdә çәkilmiş, lakin ha¬zır¬kı dövrdә xәrc kimi mәh¬su¬lun maya dәyәrinә daxil edilmәklә geri qaytarılan
xәrclәr;
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 çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә xәrc kimi mәh¬su¬lun maya dәyәrinә daxil edilmәklә geri qaytarılan
xәrclәr;

•

tara vә tara materialları
yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar•
xammal, әsas material vә satın alınmış yarımfab¬rikat¬lar
alәtlәr, tәsәrrüfat әşyaları vә digәr azqiymәtli, tezköhnәlәn әşyalar
kömәkçi materiallar

müfәssәl mәsrәf norması

•
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Dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisi necә hesablanır?

Aşağıdakılardan amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?

Bitmәmiş istehsal¬dakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslıdır?

Dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı necә hesablanır?

Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır?

Hansı mәsrәf norması il üçün istehsalı planlaşdırılmış mәhsulların plan maya dәyәrinin kalkulyasiyasında
istifadә olunur?

fәrdi mәsrәf norması•
perspektiv mәsrәf norması
irilәşdirilmiş mәsrәf norması
qrup mәsrәf norması

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

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

istehsal tsiklinin uzunlu¬ğundan, әsas fondların yenilәşmә әmsalından vә mәhsulun ma¬ya dә¬yәrindәn
istehsal pro¬sesindә xәrclәrin artma xarakterindәn, mәhsulun ma¬ya dәyәrindәn vә әmәyin tәşkilindәn
istehsal tsiklinin uzunlu¬ğun¬dan, mәhsulun ma¬ya dә¬yәrindәn vә istehsal pro¬sesindә xәrclәrin artma
xarakterindәn

•
is¬tehsal olunan mәh¬su¬lun hәcmi, işçilәrin sayı vә istehsal tsiklinin uzunluğun¬dan
is¬tehsal olunan mәh¬su¬lun hәcmi vә tәrkibindәn, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn

dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinin dövrdәki günlәrin sayına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzun¬lu¬ğu göstәricisinin tәrsi kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa¬lı¬ğının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh¬su¬lun hәcminә nisbәti
kimi

•
istehsal edimiş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh¬su¬lun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa¬lı¬ğına nisbәti
kimi

dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa¬lı¬ğının dövriyyә fondlarının hәcminә nisbәti kimi
dövrüyyә fondlarının hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh¬su¬lun 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

•

perspektiv mәsrәf norması
müfәssәl mәsrәf norması
illik mәsrәf norması•
irilәşdirilmiş mәsrәf norması
fәrdi mәsrәf norması



05.05.2017

12/102

77

78

79

80

81

82

83

Müxtәlif istehsal müәssisәlәrindә dövriyyә fondlarının ümumi dәyәrindә bitmәmiş istehsalın payı
aşağıdakı hansı amillә әlaqәdar deyil?

Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslı deyil?

İki mәh¬sulgöndәrmә arasın¬dakı vaxt intervalında müәssisәnin normal işi¬ni tә¬min etmәk üçün hansı
növ ehtiyat yaradılır?

Böyük miqdarda vә müntәzәm istifadә olunan kömәkçi materiallara avans edilmiş dövriyyә vәsaitlәrinin
normativi necә hesablanır?

Müәssisәdә bitmәmiş istehsalın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?

Dövriyyә vәsaitlәrinin ayın әvvәlinә qalığı 200 min man, ayın axırına qalığı 300 min mana,
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min manatdırsa, onda ay üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı
nәyә bәrabәrdir?

Fәrz edәk ki, mәhsulun xalis çәkisi 1,2 kqdır. Mәhsul vahidinin istehsalına mәsrәf norması 1,6 kq
müәyyәn edilmişdir. Mәhsulun hәr birinin istehsalına faktiki material sәrfi isә 1.5kq tәşkil etmişdir. Belә olan
halda materialdan qәnaәt neçә faiz olmuşdur?

maşın vә avadanlıqların dәyәri ilә•
istehsal tsiklәrinin müxtәlif orta davamiyyәti ilә
istehsalın fasilәli vә fasilәsizliyi ilә
avadanlıqların növbәlilik әmsalı ilә
istehsal tipi ilә

reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn•
istehsal tsiklinin uzunluğundan
mәhsulun maya dәyәrindәn
istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakterindәn
istehsal olunan mәhsulun hәcmindәn

cari ehtiyat•
sığorta ehtiyatı
müәssisәdaxili ehtiyat
mövsümü ehtiyat
hazırlıq ehtiyatı

bitmәmiş istehsal üzrә hesablandığı kimi hesablanır.
analitik me¬todla, keçmiş illәrin mәlumatları әsasında hesablanır;
cari, sığorta vә hazırlıq ehtiyatı kimi hesablanır;
xammal vә әsas materiallar üzrә hesablanılan qaydada hesablanır;•
gәlәcәk dövrün xәrclәr üzrә hesablandığı kimi hesablanır;

istehsal pro¬sesindә xәrclәrin artma xarakteri.
istehsal olunan mәhsulun hәcmi vә tәrkibi;
debitor borclәrının hәcmi vә tәrkibi;•
istehsal tsiklinin uzunluğu;
mәhsulun maya dәyәri;

12.
2,4;
4;
4,8;•
6;

6,6 %•
2,6 %
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Xәrclәrin qeyribәrabәr artımı üçün istehsal tsiklinin müddәti üzrә xәrclәrin çoxalma әmsalı necә
hesablanır?

Bitmәmiş istehsalda dövriyyә vәsaitlәrinin normativi necә hesablanır?

Hazır mәhsula dövriyyә vәsaitlәrinin normativi necә hesablanır?

Sәnaye müәssisәlәrindә materiallara qәnaәtin hәcmi necә hesablanır?

Aşağıdakı xәrc maddәlәrindәn hansı maya dәyәrinә daxil edilmir?

Zәrәrsizlik hәddi nәdir?

3,6 %
4,6 %
5,6 %

bitmәmiş istehsaldakı mәmulatların orta dәyәri ilә mәmulatların istehsal maya dәyәrinin fәrqi kimi
bitmәmiş istehsaldakı mәmulatların orta dәyәri ilә mәmulatların istehsal maya dәyәrinin cәmi kimi
mәmulatların istehsal maya dәyәrinin bitmәmiş istehsaldakı mәmulatların orta dәyәrinә nisbәti kimi
bitmәmiş istehsaldakı mәmulatların orta dәyәrinin mәmulatların istehsal maya dәyәrinә nisbәti kimi•
bitmәmiş istehsaldakı mәmulatların orta dәyәri ilә mәmulatların istehsal maya dәyәrinin hasili kimi

istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğu ilә mәhsul istehsalına çәkilәn birgünlük xәrclәrin cәminin xәrclәrin çoxalma
әmsalına nisbәti kimi
istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğu, mәhsul istehsalına çәkilәn birgünlük xәrclәr vә xәrclәrin çoxalma әmsalının
hasili kimi

•
istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğunun mәhsul istehsalına çәkilәn birgünlük xәrclәrә nisbәti kimi
istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğunun xәrclәrin çoxalma әmsalına nisbәti kimi
istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğu, mәhsul istehsalına çәkilәn birgünlük xәrclәr vә xәrclәrin çoxalma әmsalının
cәmi kimi

istehsal maya dәyәri ifadәsindә әmtәәlik mәhsulun bir günlük buraxılışı vә hazır mәhsulun günlük ehtiyat
normasının hasili kimi

•
hazır mәhsuldan günlük ehtiyat normasının istehsal maya dәyәri ilә әmtәәlik mәhsulun bir günlük buraxılışına
nisbәti kimi
istehsal maya dәyәri ilә әmtәәlik mәhsulun bir günlük buraxılışının hazır mәhsuldan günlük ehtiyat normasına
nisbәti kimi
istehsal maya dәyәri ilә әmtәәlik mәhsulun bir günlük buraxılışı ilә hazır mәhsuldan günlük ehtiyat normasının
cәmi kimi
istehsal maya dәyәri ilә әmtәәlik mәhsulun bir günlük buraxılışı ilә hazır mәhsuldan günlük ehtiyat normasının
fәrqi kimi

mәhsul vahidinә material mәsrәf norması, hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcmi vә hesabat ilindә materialın faktik
mәsrәfi göstәricilәrinin hasili kimi
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması ilә hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcminin cәmindәn hesabat ilindә
materialın faktik mәsrәfinin fәrqi kimi
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması ilә hesabat ilindә materialın faktik mәsrәfi göstәricilәrinin hasili kimi
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması, hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcmi vә hesabat ilindә materialın faktik
mәsrәfi göstәricilәrinin cәmi kimi
mәhsul vahidinә material mәsrәf norması ilә hesabat ilindә faktiki istehsalın hәcminin hasilindәn hesabat ilindә
materialın faktik mәsrәfinin fәrqi kimi

•

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

mәhsul satışından mәdaxilin mәhsulun maya dәyәrinәn çox olduğu istehsalın hәcmini göstәrir;
mәhsul satışından mәdaxilin mәhsulun texnoloji maya dәyәrinә bәrabәr olduğu istehsalın hәcmini göstәrir.
mәhsul satışından mәdaxilin mәhsulun sex maya dәyәrinә bәrabәr olduğu istehsalın hәcmini göstәrir;

•
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Mәhsulun sex maya dәyәrinә daxil edilmәyәn xәrc növü hansıdır?

Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә tәsniflәşdirilmәsi nәyә xidmәt edir?

Hansı xәrclәr dәyişәn xәrclәrә aiddir?

İstehsal mәsrәflәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?

Müәssisәdә maya dәyәrinin idarә olunmasında hansı mәsәlә hәll olunmur?

İstehsalın hәcmindәn aslı olaraq xәrclәr necә qruplaşdırılır?

Mәhsulun maya dәyәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür?

mәhsul satışından mәdaxilin mәhsulun maya dәyәrinә bәrabәr olduğu istehsalın hәcmini göstәrir;•
mәhsul satışından mәdaxilin mәhsulun maya dәyәrinәn kiçik olduğu istehsalın hәcmini göstәrir;

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

konkret mәhsul vahidinin maya dәyәrini müәyyәn etmәyә•
amortizasiya ayırmalarını müәyyәn etmәyә
ümumi mәhsulun maya dәyәrini müәyyәn etmәyә
әmәk haqqı xәrclәrini müәyyәn etmәyә
әmәtәlik mәhsulun maya dәyәrini müәyyәn etmәyә

tәmir tәsәrrüfatında işlәyәn fәhlәnin әmәk haqqı
müәssisә direktorunun әmәk haqqı
әsas fondların amortizasiyası xәrclәri
müәssisәnin baş mühasibinin әmәk haqqı
әsas sexdә işlәyәn әsas fәhlәnin әmәk haqqı•

material xәrclәri (geri qaytarınlan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), amortizasiya ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә
әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr
material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri
xammal 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 (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri,
sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr

•
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә zavoddan kәnar nәqliyyat, su,
qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr

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

müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәr;•
müstәqim vә sex xәrclәri;
qeyrimüstәqim vә zavod xәrclәri;
sex vә zavod xәrclәri;
sadә vә kompleks xәrclәr;

ümumi mәhsul istehsalının hәcmindә maya dәyәrinin xüsusi çәkisi;
müәssisәnin illik mәhsul dövriyyәsinin hәcmindә maya dәyәrinin xüsusi çәkisi.
müәssisәnin mәnfәәtindә maya dәyәrinin xüsusi çәkisi;

•
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әsaslı xәrclәrә nә aiddir?

Texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sex mәsrәflәrinin mәblәği hansı maya dәyәrinә
bәrabәrdir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә maya dәyәrinin idarәedilmәsi prosesinә aid olunmur?

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

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

Aşağıdakılardan hansı zәrәrsizliyin tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi istehsal maya dәyәrinin tәrkibinә aid deyil?

mәhsulun tam maya dәyәrindә müxtәlif növ mәsrәflәrin xüsusi çәkisi;•
müxtәlif növ mәsrәflәrin dәyәrindә mәhsulun tam maya dәyәrinin xüsusi çәkisi;

menecerlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr;•
material xәrclәri.
kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri;

texnoloji maya dәyәri;•
kommersiya maya dәyәri;
tam maya dәyәri
istehsal maya dәyәri;
sex maya dәyәri

mәhsulun maya dә¬yә¬rinin tәhlili
maya dәyәrinin aşağı salınması yollarının müәyyәn olunması
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi•
maya dәyәrinin proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması
mәhsulun maya dә¬yә¬rinin kalkulyasiyası

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

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

planlaşdırılan sәviyyәdә mәnfәәti vә tәlәbi tәmin etmәyә imkan verәn bir mәhsulun qiymәtinin müәyyәn edilmәsi
zәrәrsizlik hәddinin tapılması
planlaşdırılmış mәnfәәti әldә etmәk üçün mәhsulun satış hәcminin müәyyәn olunması
işçilәrin sayının müәyyәn edilmәsi•
әn sәmәrәli istehsal texnologiyasının seçilmәsi

ümum sex xәrclәri
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
әsas xammal vә materiallara sәrf edilәn xәrclәr
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Mәhsulun materialtutumluğu nәdir?

Mәhsulun fondtutumluğu nәdir?

әmtәәlik mәhsulun 1 manatına düşәn xәrclәrin dәyişmәsi aşağıda sadalanan amillәrindәn hansının tәsiri
altında olmur?

Xәrclәrin proses üzrә uçotu metodundan istifadә etmәklә mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması
aşağıdakı hansı mәrhәlәdәn keçmir?

Ticarәt vasitәçilәrinә aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә marketinq fәaliyyәtinin metodlarına daxil deyil?

Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil?

texnoloji avadanlıqlar üzrә amortizasiya ayırmaları
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr•

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

әsas fondların 1 manatına orta illik dәyәrini istehsal edilmiş mәhsulun 1 manatına düşәn istehsal edilmiş mәhsulun
hәcmini göstәrir
mәhsul vahidinin düşәn istehsal fondlarının dәyәrini göstәrir
әsas fondların orta illik dәyәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәtini göstәrir
istehsal edilmiş mәhsulun 1 manatına düşәn әsas fondların orta illik dәyәrini göstәrir
mәhsulun maya dәyәrindә amortizasiya ayırmalarının xüsusi çәkisidir•

müәssisәnin debitor borclarının dәyişmәsi•
material resurslarına qiymәtin dәyişmәsi
mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәrә qәnaәt
mәhsulun topdan satış qiymәtinin dәyişmәsi
buraxılan mәhsulların quruluşundakı dәyişiklik

şәrti vahidlәrdә buraxılışın hәcminin müәyyәn edilmәsi
natural ifadәdә buraxılışın hәcminin hesablanması
şәrti mәhsul vahidinin maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
istehsal tsiklının tәrkibinin müәyyәn edilmәsi•
ümumi mәhsulun istehsalına çәkilmiş xәrclәrin hesablanması

distributerlәr
agentlәr
konsaltinq tәşkilatı•
kommivoyajerlәr
dilerlәr

qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması
istehlakçıların (alıcıların) tәhlili
daxili mühitin tәhlili•
bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışın planlaşdırılması
xarici mühitin tәhlili

mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi
yeni istehlakçıların tapılması vә seçilmәsi

•
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Müәssisәlәrin madditexniki tәminat işi başlanğıcından sonuna qәdәr neçә mәrhәlәni özündә birlәşdirir?

Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas funksiyalarına aid deyil?

Madditexniki tәminat nәdir?

Müәssisәnin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır?

Firma nöqteyinәzәrindәn satışla әlaqәdar funksiyaların vasitәçilәrә verilmәsi mәqsәdәuyğun amillәrә
aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müәssisәdә satış sistemlәri onların tәşkilinә görә necә qruplaşdırırlır?

İstehsalçı firma özünәmәxsus aşağıdakı struktur bölmәlәrindәn isti¬fadә edәrәk satışı hәyata keçirә
bilmәz?

mәhsul göndәrәnlәrlә hesablaşmaların sәmәrәli tәşkili•
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili

5
7
8•
4
3

müәssisәnin idarәetmә aparatının işini tәkmillәşdirmәk•
material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbu¬lu vә qo¬ru¬nub saxlanılması işlәri üzrә nәzarәtin tәşkil
edilmәsi
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xam¬mal vә materiallara tәlәbatın – sifarişlәrin müәyyәn
edil¬mәsi
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümu¬m¬i¬lәş¬diriji hesablamaların aparılması vә yekun
sifa¬riş¬¬lәrin tәrtibi
sәmәrәli tәminat formasının seçilmәsi vә onun iqti¬sa¬di cәhәtdәn әsaslandırılması

müәssisәni zәruri hәcmdә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir
müәssisәdә innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir
müәssisәdә invevstisiya fәaliyyәtinin tәlәb olunan hәcmdә maliyyәlәşmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir
müәssisәdә istehsalın material re¬¬surs¬lar vә texniki va¬si¬tә¬lәr¬lә tәmin edilmәsi prosesidir•
müәssisәdә istehsalın yüksәk ixtisaslı karlarla tәmin edilmәsi prosesidir

avadanlıqlar fiziki vә mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә¬
müәssisәnin istehsal gücünü artırmaq zәrurәti yarandıqda
avadanlıqlar mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun komplektlәşdirilmәsi (dәstldiril¬mәsi) zәruriliyi yarandıqda
әmәyin stimullaşdırılmasına ehtiyac yarandıqda¬•

son istehlakçılarla mü¬tә¬madi olaraq sıx әlaqәlәr saxlanması•
әlaqәlәrin sayının azalması
xidmәtin yaxşılaşdırılması
miqyasa görә qәnaәt
funksional uyğunsuzluğun azalması

analitik vә sintetik satış sistemlәri
intensiv vә selektiv satış sistemlәri
әsas vә kömәkçi satış sistemlәri
birbaşa vә dolayı satış sistemlәri•
daxili vә xarici satış sistemlәri

әmtәә ehtiyatları yaratmadan sövdәlәşmәlәrin bağ¬¬lanması, bazarın öyrәnilmәsi, sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi
üz¬rә funksiyaları icra edәn satış kontorları
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Firma birbaşa satış sisteminin üstünlüyünә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Aşağıdakılardan hansı satışın tәşkilinә aid edilir?

Aşağıdakılardan hansı satış siyasәtinin әsas elementlәrinә aid edilmir?

Tranzit norması nәdir?

Müәssisәdә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?

Nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

yerli bazarı, rәqiblәri tanıyan, istehlakçıların tәlәblәrinә uy¬ğun satış şәrtlәri vә xidmәtlәri tәklif edә bilәn ixtisaslı
mütә¬xәs¬sis¬lәrә malik regional satış filialları
pәrakәndәsatış şәbәkәsi (köşklәr, mağazalar, salonlar vә s.)
funksional vәzifәlәrinә, hәm dә әmtәәnin müştәriyә nü¬ma¬yi¬şini hәyata keçirmәli olan, sövdәlәşmәlәr
bağlamaq vә ya bu hü¬quqa malik olmayan xüsusi agentliklәr
xammal vә material ehtiyatlarının yaradılması üçün tәdarük funksiyaları icra edәn tәchizat kontorları•

әmtәәnin hәrә¬kәti ilә bağlı risklәrin azalması
әlaqәlәrin sayının azalması
son istehlakçılarla mü¬tә¬madi olaraq sıx әlaqәlәr saxlanması•
mәhsulun son istehlakçıya bila¬va¬sitә çatdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin azalması
әmtәә ehtiyatlarının yaradılması ilә әla¬qә¬dar istehsaldankәnar xәrclәrin azalması

iş qüv¬vәsi vә istehsal vasitәlәrinin mәkan baxımından düzgün әlaqәlәndiril¬mәsinin tәşkili
müәssisәdә innovasiya prosesinin tәşkili
müәssisәdә heyәtin fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
müәssisәdә istehsalın material re¬¬surs¬lar vә texniki va¬si¬tә¬lәr¬lә tәmin edilmәsinin tәşkili
mәhsulun reallaşdırılmasının forma vә me¬tod¬larının, onun istehlakçılara çatdırılması üsullarının seçilmәsi•

mәhsulların nәqli
mәhsulların istehsalı•
mәhsulun saxlanması
mәhsulun tamamlanması
istehlakçılarla әlaqәlәr

istehlakçının istehsalçıya bir dәfәyә gön¬dәr¬mәk üçün öhdәsinә götürdüyü material hәcminin minimum
miq¬da¬rıdır
istehsalçı müәssisәdәn bir sifarişlә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun minimum hәcmidir•
istehlakçının istehsalçıya bir dәfәyә gön¬dәr¬mәk üçün öhdәsinә götürdüyü material hәcminin maksimum
miq¬da¬rıdır
istehsalçı müәssisәdәn bir il әrzindә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun minimum hәcmidir
istehsalçı müәssisәdәn bir il әrzindә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun maksimum hәcmidir

iki mәh¬sul¬gön¬dәr¬mә (alma) ara¬sındakı vaxt inter¬valında müәssisәnin ahәngdar iş¬lәmәsini tәmin etmәk
mәqsәdilә
xammal vә materialın isteh¬sa¬lı vә ya tә¬darükünün mövsümi olması ilә әlaqәdar•
müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vaxtaşırlığında kәnarlaş¬ma¬lar baş verәn
zaman istehsalın fasi¬lә¬siz¬liyini tәmin etmәk mәqsәdilә
gәlәcәkdә ¬ xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә
istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar

nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi ¬norması yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici jә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬¬ni
nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә edi¬lәn düzәldici әm¬sala vurulur
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi nümunәvi tәmsilçinin
material mәsrfi normasına nisbәti kimi
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi yeni mәhsulun oxşar
mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur
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Oxşarlığa görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Hissә (detal) üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Mәmulat üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?

Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?

mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәs¬rәfi nor¬ma¬sı ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici
cә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә edi¬lәn düzәldici әm¬salının hasilinә vurulur¬
nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi ¬norması qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә
tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur

•

oxşar mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun material mәs¬rәfi
nor¬ma¬sı ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici cә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә
edi¬lәn düzәldici әmsalın hasilinә vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun
oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edi¬lәn düzәldici әmsala vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәs¬rәfi
nor¬ma¬sına vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәs¬rәfi nor¬ma¬sı ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici
cә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә edi¬lәn düzәldici әm¬salının hasilinә vurulur¬

•
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi nor¬ma¬sına nisbәti kimi

hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material
tutumluğu göstәricisinә vurulur
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidi üzrә material
mәsrәfi normasına vurulur

•
hissәnin (detalın) hәr vahidi üzrә material mәsrә¬fi nor¬¬ma¬¬sı hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә
tutulmuş hәcminә nisbәti kimi
hissәnin (detalın) sayınin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә nisbәti kimi
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material
mәsrәfi normasına nisbәti kimi

mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi nor¬ma¬¬sının hәmin mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş
hәcminә nisbәti kimi
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi
normasına nisbәti kimi
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi
nor¬ma¬¬sına vurulur¬

•
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә nisbәti kimi
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә vurulur

materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta vurulur

•
istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminin materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә
istehsa hazırlanmasına sәrf edilәl istehlakı üçünn vaxta nisbәti kimi
materialdan orta günlük mәsrәf norması istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur
materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt dövriyyә
vәsaitlәrinin orta qalığına vurulur
materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi

iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı istehsal proqramına vurulur¬
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalına nisbәti kimi
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalına vurulur•
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi
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Müәssisәdә istehsal proqramının yerinә yertirilmәsi üçün avadan¬lığa ümumi tәlәbatı hesablayarkәn
aşağıdakıların hansından istifadә edilmir?

Yüngül sәnaye üçün kombinәlәşmәnin hansı forması daha sәciyyәvi ola bilәr?

Üfiqi kombinәlәşmә tipinin sәciyyәvi xüsusiyyәti hansıdır?

Qarışıq kombinәlәşmә tipi nә vaxt olur?

Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?

İstehsallar arasında әlaqәlәrin xarakterindәn asılı olaraq kom¬bi¬nәlәşmәnin tiplәri hansılardır?

Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı kombinәlәşmә üçün sәciyyәvi deyildir?

orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramına vurulur¬

plan ili üçün görülәcәk işin hәcmi
iş vahidinin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt norması
növbәlәrin sayı (növbәlilik әmsalı)
avadanlığın keyfiyyәt götәricisi (etibarlıq göstәricisi)•
avadanlıqdan istifadә әmsalı

üfiqi kombinәlәşmә
tullantılardan istifadәyә görә
xammalın ardıcıl emalına görә•
istehsaltexniki
xammalın kompleks emalına görә

bu, әlaqәli istehsalların hamısında istehsal hәcmlәrinin böyümәsini nәzәrdә tutur
bu, ilkin xammalın emalının bir neçә axınının mövcudluğunu nәzәrdә tutur ki, nәticәdә bir neçә sahәnin
mәh¬su¬lu alınır

•
bu, xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
bu, xammalın birbiri ilә әlaqәli bir neçә müәssisәdә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
bu, xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsulun, tullan¬tılardan isә әlavә
yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsulların alınmasını nәzәrdә tutur

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

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

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

şaquli, üfiqi, qarışıq•
xammalın ardıcıl emalı, xammalın kompleks emalı, tullantılardan istifadә
fәrdi, seriyalı, kütlәvi
alәt, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә
aqreqat, istehsaltexniki, texnoloji

vahid nәqliyyat bazası
vahid enerji sistemi
müxtәlif istehsalların әrazicә birliyi
vahid satış şәbәkәsinin olması•
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Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı hәm kombinәlәşmәyә, hәm dә tәmәrküzlәşmәyә şamil olunur?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansә kombinәlәşdirmәni xarakterizә edir? (Sürәt 08.10.2015 16:52:45)

Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә imkanları daha mәhduddur?

Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir?

İxtisaslaşdırma necә meydana çıxır?

•
kombinata daxil olan istehsalların texnikiiqtisadi vәhdәti

müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsul digәri üçün xammaldır
müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi•
müxtәlf istehsalların birliyi
anoloji mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin birliyi
işçilәrin sayının azalması

Kombinәlәşdirmә  müәssisәdә istehsalın tәşkili tiplәrindәn biridir
Kombinәlәşdirmә  müәssisәdә istehsalın tәşkili üsullarından biridir
Kombinәlәşdirmә  istehsalın ictimai tәşkili formalarından biridir•
Kombinәlәşdirmә  marketinqin tәşkili üsuludur
Kombinәlәşdirmә  müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili vasitәsidir

neft emalı sәnayesi
maşınqayırma•
neftkimya sәnayesi
yeyinti sәnayesi
metallurgiya

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•
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lә¬rin) әmәlә
gәlmәsidir

iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı üzrә ixtisaslaşmasıdır
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün geniş nomenklaturada mәhsul istehsalının müәyyәn dövr üçün bir sahәdә
cәmlәşmәsidir
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

•
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir sahәdә cәmlәşmәsidir
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir

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

•
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, istehsalı uzun dövr üçün
tәkrar¬la¬nan mәh¬¬sul istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir
istehsal prosesinin vә iş yerlәrinin sәmәrәli vә yüksәk mәh¬sul¬darlıqlı texnika ilә tәmin olunmasıdır
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә
cәmlәşmәsidir

müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә birlәşmәsi nәticәsindә
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Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

Müәssisәnin ölçüsü nәdir?

Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

Mәrkәzlәşdirilmiş tökmә müәssisәsinin ixtisaslaşma formasını göstәrin.

Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat forması daha çox iqtisadi üstün¬lük¬lәrә malikdir. Ona görә ki:

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

sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir
müәssisә miqyasında istifadә olunan in¬san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sı¬ra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә 
ayrılmasıdır

•
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır

İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin istehsal xәrclәrinin hәcmi ilә müәyyәn
olunur
Bu, istehsalın ölçüsüdür
İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin әldә etdiyi mәnfәәtin hәcmini әks etdirir
istehsal prosesinin tәşkili for¬ma¬la¬rının kәmiy¬yәt xarakteristikasıdır vә müәssisәdә toplanmış mad¬¬¬di vә
әmәk resurs¬la¬rının mәcmusu ilә, hәmçinin istehsalın öl¬çüsü ilә müәyyәn olunur

•
istehsal prosesinin nәticәsini ifadә edir vә natural, әmәk vә ya dәyәr göstәricilәrindә mәhsulun kәmiyyәti ilә
müәy¬yәn olunur

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

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

texnoloji mәrhәlә üzrә•
avadanlıq formasında
hissә formasında
istehsaltexniki formada
әşya formasında

bu, istehsalın hәm intensiv, hәm dә ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsidir
bu, istehsalın ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür
bu, istehsalın intensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür•
bu zaman istehsal meydançalarının genişlәnmәsi baş verdiyindәn әlavә xәrclәr artır
bu zaman yeni istehsal bölmәlәrinin enerji tәminatı әlavә xәrclәr tәlәb edir
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Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik baxımından iri müәssisәnin üstünlüyünü şәrtlәndirәn amil hesab
edilmir:

Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir:

Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi necә baş verir?

Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә istehsalın ictimai tәşkilinin hansı forması daha çox perspektivli sayılır?

Şaquli kombinәlәşmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir?

Azәrbaycanda kombinatların yaradılması üçün daha geniş imkanların olduğu sәnaye sahәsi hansıdır?

İstehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi daxili bazarda rәqabәt iştirakçılarının sayının artmasına gәtirib çıxarır•
İri istehsallarda elmitәdqiqat vә sınaq laboratoriyaları, güclü konstruktor büroları yaratmaq mümkün olur
İri müәssisәlәrdә daha güclü vә mәhsuldarlığı yüksәk olan ava¬danlıqlar tәtbiq etmәk mümkündür
İri istehsallarda istehsalın vә әmәyin mütәrәqqi tәşkili for¬ma¬larına keçmәk daha asan olur
İri isteh¬sal¬da hazırlanan mәhsulun maya dәyәri kiçik istehsallara nisbәtәn aşağı sәviyyәdә olur

istehlak malları istehsalı, istehsal vasitәlәrinin istehsalı, tikinti materialları sәnayesi, emal sәnayesi
yeyinti sәnayesi; yüngül sәnaye, göndәri vә ayaq¬qa¬bı sәnayesi, metal emalı sәnayesi, kombinәlәşdirilmiş yem
istehsalı
bәdii mәmulatlar istehsalı, musiqi alәt¬lә¬ri¬nin hazırlanması, oyuncaq istehsalı, kimyәvi tәmizlәmә vә bo¬yama,
dәftәrxana lәvazimatı istehsalı
ağac emalı vә mebel, sellüloz – kağız, poliqrafiya, tikinti ma¬te¬rialları, toxuculuq, balıq, konserv sәnaye sahәlәri
elektroenergetika, neft emalı, qara vә әlvan me¬tallurgiya, kimya vә neftkimya sәnayesi, sement isteh¬salı,
ma¬¬şın¬¬qayırma, şüşә vә çinisaxsı sәnayesi

•

aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının
artması yolu ilә

•
müәssisәdә qurulmuş aqre¬qat vә avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
kömәkçi vә xidmәtedici tәsәrrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilә
müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә
qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması yolu ilә

sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır
sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin azalmasıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin orta ölçüsünün artmasıdır•
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır

istehsalın kooperativlәşmәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
istehsalın universallaşması
istehsalın kombinәlәşmәsi
istehsalın ixtisaslaşması•

xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullan¬tılardan isә әlavә
yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınır
xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur•
xammalın kompleks emalını nәzәrdә tutur
ayrıayrı müәssisәlәrdә istehsal olunan qovşaq vә hissәlәr bir müәssisәdә son mәhsul kimi yığılır
müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal olunan mәhsullar bir müәssisә tәrәfindәn satılır

hasilat sәnayesi
yeyinti sәnayesi
ağır metallurgiya
neftkimya sәnayesi•
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Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә etmir?

Neftayırma müәssisәlәri üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

Mineral (üz¬vi) xammalın emalı kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

Qara metallurgiya kombinatı üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir?

Rayonlararası kooperativlәşdirmә nәdir?

Maşınqayırma zavodu kooperasiyaya daxil ol¬duğu müәssisәlәrdәn porşen, radiator, diyircәkli yastıq,
şin vә başqa hissә vә qovşaqlar alır. Bu, kooperativlәşdirmәnin hansı formasını әks etdirir?

ağac emalı sәnayesi

xammal, hazır mәhsul vә yarımfabrikatların daşınma xәrclәrinә qәnaәt
kombinatın әsas istehsallarında әmәk predmetlәri vә vasitә¬lәrinә, iş qüvvәsinә çәkilәn xәrclәrә qәnaәt
istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan vәsaitә qәnaәt
müәssisәnin istehsal quruluşunun sadәliyi•
istehsal ehtiyatları hәcminin ciddi surәtdә azalması

texnoloji mәrhәlә üzrә
xammalın kompleks emalı•
şaquli kombinәlәşdirmә
xammalın ardıcıl emalı
tullantılardan istifadәyә әsaslanan

texniki kombinәlәşdirmә
xammalın ardıcıl emalı
texnoloji mәrhәlә üzrә
xammalın kompleks emalı•
tullantılardan istifadәyә әsaslanan

istehsaltexniki kombinәlәşdirmә
üfiqi kombinәlәşdirmә
xammalın ardıcıl emalı•
xammalın kompleks emalı
texnoloji mәrhәlә üzrә

belә kooperativlәşdirmә ayrıayrı ölkәlәrdә olan müәssisәlәr arasında tәsәr¬rüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına
әsaslanır
belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
belә kooperasiya әlaqәlәri ey¬ni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır•
kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda yertәşdirilmiş müәssisәlәr arasında
baş verir
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәr¬rüfat әlaqәlәrinin
yaradılmasına әsaslanır

belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda yerlәşdirilmiş müәssisәlәr arasında
baş verir

•
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәr¬rüfat әlaqәlәrinin
yaradılmasına әsaslanır
belә kooperativlәşdirmә zamanı 2 qonşu ölkәnin sәrhәd rayonlarında olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri
yaranır
belә kooperasiya әlaqәlәri ey¬ni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır

hissә üzrә kooperativlәşdirmә•
әşya üzrә kooperativlәşdirmә
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İxtisaslaşdırma sәviyyәsini sәciyyәlnәdirәn göstәricilәr hansılardır?

Texnoloji mәrhәlә üzrә kooperativlәşdirmә nәdir?

Aşağıdakı göstәricilәr arasında istehsalın tәmәrküzlәşmәsini daha düzgün әks etdirәni hansıdır?

Sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin hansı forması daha sәmәrәli hesab edilir?

Texnoloji tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

İstehsaltexniki tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

Toxuculuq kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

aqreqat üzrә kooperativlәşdirmә
istehsaltexniki üzrә kooperativlәşdirmә
texnoloji mәrhәlә üzrә üzrә kooperativlәşdirmә

sәnayedә müstәqil sahәlәrin sayı; ixtisaslaşmış sahә mәhsulunun ümumi istehsaldakı payı, müәssisәnin istehsal
etdiyi әsas mәhsulun ümumi istehsalda xüsusi çәkisi, növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayı, ixtisaslaşmış
müәssisәlәr vә sexlәrin ümumi istehsaldakı payı

•
hissә vә mәhsulun sahә üzrә mәblәği, sahәnin ümumi sәnaye mәhsulunda xüsusi çәkisi
ixtisaslı fәhlәlәrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәrin ümumi sayı, texnoloji mәrhәlәlәrin sayı
әşya, hissә, texnoloji mәrhәlәnin miqdarı vә sayı
sәnaye sahәsinin ümumi hәcmi, sahәdәki müәssisәlәrin sayı, sahәdә işlәyәnlәrin orta illik sayı, sahәdә әmәk haqqı
fondu, sahәyә illik vәsait qoyuluşu

baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili vә xarici bazarda satışını hәyata keçirir
son hazır mәhsulun istehsalı üzrә ixtisaslaşmış baş müәssisә әla¬qәdar müәssisәlәrdәn hissә vә qovşaqlar almaqla
mәh¬sulun istehsalı işi¬ni tamamlayır
baş müәssisә koope¬ra¬si¬ya¬ya daxil olan zavodlardan elektrik mühәrriklәri, ge¬neratorlar, nasoslar,
kompressorlar vә s. kimi mә¬mulatlar almaqla hazır mәhsulun istehsalını tamamlayır
bir müәssisә digәrinә müәyyәn yarım¬fab¬ri¬katlar göndәrir vә ya onun üçün mәhsul istehsalı texnologiyasının
müәyyәn bir mәrhәlәsinin icrasını hәyata keçirir

•
baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili bazarda satışını hәyata keçirir

isteh¬sal dövriyyә fondlarının orta illik dәyәri
tex¬noloji prosesә sәrf edilәn enerji gücünün kәmiyyәti
sәnayeistehsal heyәtinin orta illik sayı
isteh¬sal әsas fondlarının orta illik dәyәri
istehsal edilәn mәhsulun hәcmi•

müәssisәlәrdә eyni tip avadanlıqların sayının artırılması
ixtisaslaşmış istehsalın tәmәrküzlәşmәsi•
kombinәlәşmiş istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
univerisal müәssisәlәrin ölçülәrinin artırılması
avadanlıqların güc vahidlәrinin artırılması yolu ilә tәmәrküzlәşmә

qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün artırılması yolu ilә•
qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması yolu ilә
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә
aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının
artması yolu ilә
qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün azaldılması yolu ilә

müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların sayının
azaldılması yolu ilә
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә•
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Kombinәlәşmәyә daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti nә demәkdir?

Emal sәnaye müәssisәsinin hasilat müәssisәsinә yaxınlaşdırılmasına әsaslanan kombinatlar hansı
istehsallar üçün sәciyyәvidir?

Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә mümkün deyildir?

әlvan metal filizlәrinin emalı kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricilәri hansılardır?

Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә edilir?

üfiqi kombinәlәşmә
tullantılardan istifadәyә görә
xammalın ardıcıl emalına görә•
istehsaltexniki
xammalın kompleks emalına görә

kombinatın ümumi gәlirlәri kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünür
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulların qiymәtlәri birbirinә uyğunlaşdırılır
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә istifadә edilәn avadanlıqlar eyni olur, mәhsulun nomenk¬la¬turası
vә çeşidi mәhdudlaşdırılır
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә eyniadlı vә eyni keyfiyyәtdә mәhsullar istehsal olunur
kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrin istehsal güclәri öz ölçülәrinә görә uzlaşdırılmış olur, mәhsulun
nomenk¬la¬turası vә keyfiyyәtinә görә isә birbirilә analoq tәşkil edirlәr

•

әmәk predmetinә tәsirin kimyәvi üsullarının tәtbiqinә әsas¬¬lanan istehsallar üçün•
әmәk predmetinә tәsirin mexaniki üsullarının tәtbiqinә әsas¬¬lanan istehsallar üçün
kütlәvi vә seriyalı istehsallar üçün
avtomatlaşdırılmış istehsallar üçün
әmәk predmetinә tәsirin fiziki üsullarının tәtbiqinә әsaslanan istehsallar üçün

hasilat sәnayesi•
metallurgiya
ağac emalı sәnayesi
yeyinti sәnayesi
emal sәnayesi

şaquli kombinәlәşdirmә
tullantılardan istifadәyә әsaslanan•
xammalın ardıcıl emalına görә
üfiqi kombinәlәşdirmә
xammalın kompleks emalına görә

mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh¬lak¬çı¬lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, )
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin mәnfәәtinin hәcmi
ayrıayrı detalların, qovşaqların, aqreqatların vә pәstahların buraxılışı üzrә ixtisaslaşdırılmış vә ya
mәrkәzlәşdirilmiş istehsal¬ların müәssisә vә sexlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların isteh¬sa¬lın ümumi
hәcmindә xüsusi çәkisi, ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi
mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh¬lak¬çı¬lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt,
istehsalın ixtisas¬laş¬dırılmasından әldә edilәn illik iqtisadi sәmәrә

•
әsaslı vәsait qoyuluşunun ödәnmә müddәti, müәssisәlәr arasında kooperasiya әlaqәlәrinin müddәti
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı

mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerji mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul bahidinin materialtutumu
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә "satın alınmış yarım¬fab¬ri¬kat vә mәmulatlar'' adlı xәrc maddәsinin xüsusi
çәkisi

•
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Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?

Metallurgiya vә elek¬tro¬energetikada istehsalın tәmәrküzlәşmәsini müәyyәn edәn әsas amil hansıdır?

Aşağıdakı istehsal sahәlәrindәn hansında hәm kiçik, hәm orta, hәm dә iri müәssisәlәr tәqribәn eyni
dәrәcәdә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә bilәrlәr?

Miqyas artımından qәnaәtin (miqyasın müsbәt effektinin) davamlı olduğu sәnaye sahәlәrinә
aşağıdakılardan hansı xasdır:

İstehsal miqyasının mәnfi effekti nәdir?

Müәssisәnin minimal sәmәrәli ölçüsü nәdir?

Müәssisәnin optimal ölçüsü nәdir?

müәssisәnin pәrakәndә satış şәbәkәsinә verdiyi mәhsulun hәcmi

elmitexniki tәrәqqinin yüksәk tempi
müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın op¬ti¬mal ölçüyәdәk artması
buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdә¬uy¬ğun konstruktiv sabitliyinin yaradılması
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi•
buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının genişlәnmәsi

istehsalın texnologiyası vә tәşkili xarakteri
әsas aqreqatların orta gücü•
istehsalda istifadә edilәn xammal vә materialların hәcmi
istehsal xәrclәrinin hәcmi
istehsal alәtlәrinin kompleksi

әlvan metallurgiya
ağac emalı vә mebel istehsalı•
musiqi alәtlәrinin hazırlanması
polimer materialların istehsalı
kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı

belә sahәlәrdә çoxlu sayda kiçik müәssisәlәr fәaliyyәt göstәrir
belә sahәlәrdә iri ölçülü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir•
belә sahәlәrdә orta ölçülü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir
belә sahәlәrdә kiçik ölçülü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir
belә sahәlәrdә kiçik vә orta ölçlü müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir

bu, istehsal hәcminin artması ilә mәh¬¬¬¬sul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artmasını әks etdirir•
bu, istehsal hәcminin artması ilә mәh¬¬¬¬sul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azalmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin azalması ilә müәssisәnin mәnfәәtinin azalmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin azalması ilә mәh¬¬¬¬sul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin azalması ilә mәh¬¬¬¬sul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azalmasını әks etdirir

müәssisәdә istehsalın tәkrarlanma dәrәcәsi
müәssisәnin uzunmüddәtli orta isteh¬sal xәrclәrini minimuma endirә bilәcәk әn aşağı istehsal hәc¬midir•
müәssisәnin uzunmüddәtli orta isteh¬sal xәrclәrini maksimumlaşdıran istehsal hәc¬mi
uzunmüddәtli dövrdә müәssisәnin mәnfәәtini maksimumlaşdıran istehsal hәc¬mi
istehsal hәcminin artım tempi ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artım tempinin bәrabәr olması

çox xәrclә daha çox mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür
az xәrclә daha az mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür
az xәrclә daha yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrinә nail olunan ölçüsüdür•
minimum xәrclә risksiz fәaliyyәt göstәrә bilәn ölçüsüdür
mәnfәәtlә xәrcin mütәnasiblik tәşkil etdiyi ölçüsüdür
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Kombinәlәşmiş istehsalların tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansına tәminat vermir?

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә müәssisәlәr bölünürlәr:

Müәssisә lәğv edilәrkәn dördüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?

Müәssisә lәğv edilәrkәn üçüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?

İstehsalın strukturunun hansı tipindә sex hәmcins texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üzrә
ixtisaslaşır?

müәssisәnin mәnfәәtinin düzgün bölüşdürülmәsini tәmin edir•
texnoloji pro¬seslәrin yerinә yetirilmәsinin ardıcıllığını tәmin edir
xammalın kompleks emalını tәmin edir
aralıq mәh¬sul vә tullantılardan istifadә edilmәsini tәmin edir
әtraf mühitin çirklәnmәsinin azalma¬sını tәmin edir

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

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi, ixtisaslaşması, kooperativlәş¬mә¬si vә kombinәlәşmәsi arasında sıx qarşılıqlı әlaqәlәr
vardır
İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ilә istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması arasında birbaşa әlaqә yoxdur•
İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin nәticәsidir
İs¬teh¬salın tәmәrküzlәşmәsi istehsalın ictimai tәş¬kili for¬maları arasında daha mürәkkәbidir
İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә sәmәrәliliyinin yük¬sәl¬dil¬mәsinin
amilidir

ixtisaslaşdırılmış vә universal müәssisәlәrә
kiçik vә orta müәssisәlәrә
istehsal vә kommersiya müәssisәlәrinә
әl әmәyinә әsaslanan vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
istehlak şeylәri vә istehsal vasitәlәri istehsal edәn müәssisәlәrә•

tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır
müvafiq vәdәli ödәnişlәrin kapitallaşdırılması yolu ilә o fiziki şәxslәrin tәlәblәri ödәnilir ki, lәğv edilәn müәssisә
onların qarşısında hәyata vә ya sağlamlığa zәrәr vurulması üçün mәsuliyyәt daşıyır
işdәnçıxma müavinәtlәrinin verilmәsi, әmәk müqavilәsi üzrә işlәyәn şәxslәrin әmәyinin ödәnilmәsi vә müәlliflik
müqavilәlәri üzrә haqların ödәnilmәsi üzrә hesablaşmalar aparılır
lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyulması ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә kreditorların tәlәblәri ödәnilir
büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir•

tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır
lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyulması ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә kreditorların tәlәblәri ödәnilir
işdәnçıxma müavinәtlәrinin verilmәsi, әmәk müqavilәsi üzrә işlәyәn şәxslәrin әmәyinin ödәnilmәsi vә müәlliflik
müqavilәlәri üzrә haqların ödәnilmәsi üzrә hesablaşmalar aparılır

•
müvafiq vәdәli ödәnişlәrin kapitallaşdırılması yolu ilә o fiziki şәxslәrin tәlәblәri ödәnilir ki, lәğv edilәn müәssisә
onların qarşısında hәyata vә ya sağlamlığa zәrәr vurulması üçün mәsuliyyәt daşıyır
büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir

predmet tip
tәşkilati tip
qarışıq tip
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Müәssisәnin ölçüsünü tәyin etmәk üçün istifadә olunan әsas göstәrici hansıdır?

İmtyazlı sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalının:

Adi sәhmlәr sәhmdar cә¬miyyә¬tin Nizamnamә kapitalının:

Müәssisәnin hansı tәşkilatihüquqi formasında bütün iştirakçılar (müәssisәnin tәsisçilәri vә ya sahiblәri)
müәssisәnin öhdәliklәrinә görә yalnız müәssisәnin nizamnamә fonduna qoyduqları pay hәcmindә mәsuliyyәt
daşıyırlar?

Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrdә sәhmdarların maksimum sayı nә qәdәr olmalıdır?

Müәssisәnin hansı tәşkilatihüquqi formasında bütün iştirakçılar (müәssisәnin tәsisçilәri vә ya sahiblәri)
müәssisәnin öhdәliklәrinә görә öz әmlakları ilә tam mәsuliyyәt daşıyırlar?

İstehsalın tәşkili tipinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

texniki tip
texnoloji tip•

satışın hәcmi
sahә mәnsubiyyәti
mәnfәәtin hәcmi
işçilәrin sayı vә illik dövriyyәsinin hәcmi•
aktivlәrin dәyәri

hәdd yöxdur
100 faizini tәşkil etmәlidir
50 faizindәn çox olmalıdır
75 faizindәn az ola bilmәz
25 faizindәn çox ola bilmәz•

hәdd yöxdur
75 faizindәn az ola bilmәz•
25 faizindәn çox ola bilmәz
100 faizini tәşkil etmәlidir
50 faizindәn çox ola bilmәz

әlavә mәsuliyyәtli müәssisә
tәsәrrüfat ortaqlıqları
komandit ortaqlıq
tam ortaqlıq
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә•

40 nәfәr
50 nәfәr•
49 nәfәr
100 nәfәr
55 nәfәr

komandit ortaqlıq
qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәt
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәt
tam ortaqlıq•

axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
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Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına aiddir?

İstehsalın strukturunun hansı tipindә sexlәr müәyyәn mәmulatların vә ya onların hissәlәrinin
hazırlanması üzrә ixtisaslaşırlar?

Sәnaye müәssisәlәrinin istehsal strukturunun hası tiplәri mövcuddur?

Müәssisәlәrin qarşısında duran әsas vәzifәlәrә aid deyil

Asılı müәssisә nәdir?

Hansı halda müәssisә törәmә müәssisәsi hesab edilir?

әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi müәssisәlәrә•

özәl müәssisә vә müştәrәk müәssisә
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә vә sәhmdar cәmiyyәti•
kiçik, orta vә iri müәssislәr
dövlәt müәssisәsi vә xarici müәssisә

predmet tip•
tәşkilati tip
qarışıq tip
texniki tip
texnoloji tip

texnoloji, iqtisadi vә tәşkilati tiplәr
texnoloji, әşya vә tәşkilati tiplәr
texnoloji, predmet vә qarışıq tiplәr•
texniki, predmet (әşya) vә qarışıq tiplәr
mexaniki, tәşkilati vә texnoloji tiplәr

buraxılajaq mәhsulların keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq
әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin artırılmasına nail olmaq
әsas fondların tәzәlәnmәsinә vәsaitlәri azaltmaq•
müәssisәnin maliyyә resurslarından sәmәrәli istifadә etmәk
әn az xәrjlә daha yüksәk iqtisadi nәtijәlәr әldә etmәk

bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 10 faizә malikdirsә, onda ikin¬ci müәssisә birincinin asılı
müәssisәsi hesab edilir
bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalının 100 faizinә malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin
asılımüәssisәsi hesab edilir
bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında üstün iştira¬kına vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәyә görә
onun qәbul et¬di¬yi qәrarları müәyyәnlәşdirmәk imkanına malik olursa, onda ikin¬ci müәssisә birincinin asılı
müәssisәsi hesab edilir
bir müәssisә digәrinin istehsal etdiyi mәhsulların hamısını alırsa, onda birinci müәssisә ikincinin törәmә
müәssisәsi hesab edilir
bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 20 faizdәn çox paya malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin
asılı müәssisәsi hesab edilir

•

bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalının 49 faizinә malikdirsә vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәyә
görә onun istehsal etdiyi mәhsulun 75 faizini alırsa, onda ikinci müәssisә birincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir
bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında üstün iştira¬kına vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәyә görә
onun qәbul et¬di¬yi qәrarları müәyyәnlәşdirmәk imkanına malik olursa, onda ikin¬ci müәssisә birincinin törәmә
müәssisәsi hesab edilir

•
bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 10 faizә malikdirsә vә bu iştirak payı müәssisәnin ümumi
yığıncağını istәnilәn vaxi çağırmağa imkan verirsә, onda ikin¬ci müәssisә birincinin törәmә müәssisәsi hesab
edilir
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Müәssisәnin hüquqi şәxs kimi xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

Müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әlaqәdar qәrarların qәbul edilmәsindә nәzәrә alınmayan
amillәr:

Müәssisәnin xarici mühitini formalaşdıran subyektlәrә aid deyil

Müәssisәnin lәğv edilmәsi prosesinә aid deyil

Müәssisә lәğv edilmir:

İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr bölünürülәr:

Fәaliyyәt miqyasına görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 25 faizә malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin törәmә
müәssisәsi hesab edilir
bir müәssisә digәrinin istehsal etdiyi mәhsulların hamısını alırsa vә bağlanmış müqavilәyә görә onun istehsal
etdiyi mәhsulun hamısını yaxın iki ildә almalıdırısa, onda birinci müәssisә ikincinin törәmә müәssisәsi hesab
edilir

müәssisә, iştirakçılarının mülkiyyәtindәn fәrqli olan, xüsusilәşmiş mülkiyyәtә malik olur
müәssisәnin bağladığı әqdlәrә görә yaranan öhdәlikdә onun rәhbәrinin şәxsi öhdәliklәrinә çevrilir•
müәssisә öz öhdәliklәrinә görә müstәqil mәsuliyyәt daşıyır
müәssisә, iştirakçılarının tәrkibindәn asılı olmayaraq, prinsipcә, müddәtsiz mövcud olur
müәssisә, müstәqil iradәyә malik olur

potensial vә mövcud alıcıların zövqlәrinin dәyişmәsi
müәssisәnin istehsal potensialı
müәssisәnin istehsal gücü
müәssisәnin fәaliyyәt göstәrәmәdiyi sahәlәrdә әsas fondların qurluşunda baş verәn dәyişikliklәr•
müәssisәnin qarşısına qoyulan mәqsәdlәr

borc verәn qurumlar
onun tәhcizatçıları
dövlәt orqanları
onun mәhsulunun potensial vә mövcud istehlakçıları
onun kadrları•

onun kreditor¬la¬rının irәli sürdüklәri tәlәblәrin siyahısının müәyyәn edilmәsi
onun kreditorlarının tәlәblәrini bildirmәsi qaydası vә müd¬dә¬ti haqqında mәlumatın dәrc edilmәsi
onun kreditorlarını aşkar edilmәsi vә debitor borclarının alınması
onun kadrlarının tәrkibinin müәyyәn edilmәsi•
onun әmlakının tәrkibinin müәyyәn edilmәsi

lazımi xüsusi icazә (lisenziya) olmadan fәaliyyәt göstәrdikdә
onun tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) ümumi yığıncağının qәrarı ilә
onun yaradılması zamanı yol verilmiş qanunvericilik pozuntuları ilә әlaqәdar
qa¬nun¬la qadağan edilmiş fәaliyyәt hәyata keçirdikdә
onun tәsisçilәri (iştirakçıları) dәyişdikdә•

ixtisaslaşdırılımış, axınlı vә fәrdi müәssisәlәrә
ixtisaslaşdırılımış, ixtisaslaşdırılmış, kombinәlәşmiş müәssisәlәrә
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq müәssisәlәrә•
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi müәssisәlәrә

xırda, böyük vә transmilli müәssisәlәrә
kiçik, böyük, qarışıq müәssisәlәrә
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә•
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Müәssisәnin istehsal qurluşu

Müәssisә bölündükdә onun öhdәliklәri:

Müәssisә lәğv edilәrkәn hansı kreditorların tәlәblәri ilk nbvbәdә ödәnilir?

Müәssisәnin әlaltı sexlәri nә ilә mәşğul olurlar?

Mәhsulun istehsalında iştirak etmәyәn bölmә hansıdır?

Müәssisәnin istehsal potensialı nәdir?

Müәssisәnin sexli quruluşunda onun ilk әsas inzibatiistehsal vahidinә aiddir:

•
axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә

onun idarәetmә strukturudur
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin idarә edilmәsi mexanizmidir
onun dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunu әks etdirir
onun kapitalının strukturunu әks etdirir
onun daxili bölmәlәrinin tәrkibi vә nisbәtlәrini әks etdirir•

onun öhdәliklәri bö¬lüş¬¬dürücü akt üzrә uyğun hissәlәrdә yaranan yeni müәs¬sisәlәrә keçir•
onun öhdәliklәri müәssisәlәrdәn birinә keçir
yaranan müәssisәlәrdәn biri kreditorlara verilmәklә öhdәliklәr ödәnir
mövcud öhdәliklәr lәğv edilir
onun öhdәliklәri әmlakı hesabına ödәnir

Birinci növbәdә qalan kreditorlar ilә hesablaşmalar aparılır
Birinci növbәdә müvafiq vәdәli ödәnişlәrin kapitallaşdırılması yolu ilә o fiziki şәxslәrin tәlәblәri ödәnilir ki, lәğv
edilәn müәssisә onların qarşısında hәyata vә ya sağlamlığa zәrәr vurulması üçün mәsuliyyәt daşıyır
Birinci növbәdә işdәnçıxma müavinәtlәrinin verilmәsi, әmәk müqavilәsi üzrә işlәyәn şәxslәrin әmәyinin
ödәnilmәsi vә müәl¬lif¬lik müqavilәlәri üzrә haqların ödәnilmәsi üzrә hesab¬laş¬ma¬lar apa¬rılır
Birinci növbәdә lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyul¬ma¬¬sı ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә
kreditorların tәlәblәri ödә¬ni¬lir

•
Birinci növbәdә büdcәyә mәjburi ödәnişlәr üzrә borc ödә¬ni¬lir

müәssisәdә profil mәhsulların istehsalını hәyata keçirirlәr
xidmәtedici sexlәrin normal fәaliyyәti üçün şәrait yaradırlar
müәssisәdә istehsal tullantılarından tәkrar emalını hәyata keçirirlәr•
әsas sexlәrin normal işlәmәlәri üçün şәrait yaradırlar
kömәkçi sexlәrin normal işlәmәlәri üçün zәruri şәraiti yaradırlar

xidmәtedici sex
sosialmәişәt bölmәsi•
yardımçı sex
әsas sex
kömәkçi sex

bazarın yerli mәhsul tutumu
müәssisәyә dövlәtin icazә verdiyi maksimum istehsal imkanı vә istehsal gücü
müәssisә mәhsullarının satıla bilәcәk maksimum hәcmi
müәssisәnin kadrları, istehsal vasitәlәri, informasiya vә maliyyә vәsaitlәrinin mәcmusudur•
müәssisәnin illik istehsal hәcmi

iş yeri
idarәetmә aparatı
briqada
sex•
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Mәhsulun hazırlanmasında maşınqayırma müәssisәsindә aşağıdakı sexlәrindәn hansı әsas sex hesab
edilir?

İstehsal tsikli nәdir?

İstehsal proseslәri tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır?

әmәliyyatın taktı:

әmәliyyatın tempi:

İstehsalın tipi müәyyәn olunur:

Müәssisәdә istehsalın tәşkili әhatә edir?

•
istehsal sahәsi

tara sexi
enerji sexi
tәmir sexi
alәt sexi
yığma sexi•

xammalın әsas kömәkçi vә xidmәtedici sexlәrdәdә olma vaxtıdır
xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır mәhsula çevrilmәsinә qәdәr olan vaxt intervalıdır•
xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qәdәr olan vaxt intervalıdır
xammalın әsas sexdә olma vaxtıdır
xammalın әsas vә kömәkçi sexdә olma vaxtıdır

fәrdi, dәstәli, axınlı
fәrdi, seryalı, kütlәvi•
dәstәli, kütlәvi, seryalı
fәrdi, kütlәvi, axınlı
fәrdi, dәstәli, kütlәvi

müәssisәdә bir gündә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir
materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir•
әmәliyyata daxil olan ma¬te¬ria¬lların sayını özündә әks etdirir
әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir

ma¬te¬ria¬lın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detallara sәrf olunan әmәhin kәmiyyәtini әks etdirir
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir•
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir

mәhsulun nomenklaturasının genişliyi, buraxılışın müntәzәmliyi, stabilliyi vә hәcmi ilә şәrtlәnәn istehsalın
texniki, tәşkilati, texnoloji vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә
istehsalın texniki, tәşkilati, texnoloji, mexaniki, fiziki vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә;
istehsalın texniki, tәşkilati, texnoloji, mexaniki, kimyәvi vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә
mәhsulun nomenklaturasının genişliyi, buraxılışın müntәzәmliyi, stabilliyi vә hәcmi ilә şәrtlәnәn istehsalın
texniki, tәşkilati vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә

•
mәhsulun nomenklaturasının genişliyi, buraxılışın müntәzәmliyi, stabilliyi vә hәcmi ilә şәrtlәnәn istehsalın
texniki, tәşkilati, texnoloji, mexaniki vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә

iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin әrazi baxımından düzgün yerlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
texnikitәşkilati tәdbirlәr kompleksini әhatә edir
iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrini ilә müәssisәnin sәmәrәli tәminatına yönәldilmiş tәşkilati
tәdbirlәr kompleksini әhatә edir

•
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Istehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәyyәn miqdar mәhsulun hazırlanması üzrә istehsal prosesi vә onu
tәşkil edәn ayrıayrı tәrkib hissәlәrinin eyni vaxtdan bir tәkrar olunmasına әsaslanır?

Istehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin
vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur?

İstehsalın tәşkilinin qarşıq forması xarakterizә olunur :

İstehsalın tәşkilinin fәrdi forması xarakterizә olunur:

7. İstehsal baxımından tәşkiletmә dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

6. “İstehsalın tәşkili” fәnninin obyektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin zaman vә mәkan baxımından düzgün әlaqәlәndirilmәsinә
yönәldilmiş texnikitәşkilati tәdbirlәr kompleksini әhatә edir

•
iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin artırılmasına yönәldilmiş texnikitәşkilati tәdbirlәr
kompleksini әhatә edir
iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin zaman baxımından keyfiyyәtlәrinin artırılmasına yönәldilmiş
texnikitәşkilati tәdbirlәr kompleksini әhatә edir

bәrabәrlik prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi•
paralellik prinsipi
mütanasiblik prinsipi

fasilәsizlik prinsipi
bәrabәrlik prinsipi
paralellik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
mütanasiblik prinsipi•

xammal vә materialın istehsala verilmәsinin paralel – ardıcıl ötürülmәsi ilә qarışıq mәkan strukturu ilә
әmәk predmetlәrinin ardıcıl verilmәsinә әsaslanan sex strukturları ilә
әmәk predmetlәrinin texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi әsasında xәtti strukturla
materialların istehsala ardıcıl, paralel vә ya qarışıq şәkildә verilmәsi ilә qarışıq vә ya xәtti struktura әsaslanan әsas
vә kömәkçi әmәliyyatların vahid istehsal prosesindә birlәşdirilmәsinә әsaslanması ilә

•
әmәliyyatların bütövlükdә bir iş yerindә yernә yetirilmәsi ilә

әmәk predmetlәrinin texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi әsasında xәtti strukturla
әmәk predmetlәrinin ardıcıl verilmәsinә әsaslanan sex strukturları ilә
xammal vә materialın istehsala verilmәsinin paralel – ardıcıl ötürülmәsi ilә qarışıq mәkan strukturu ilә
materialların istehsala ardıcıl, paralel vә ya qarışıq şәkildә verilmәsi ilә qarışıq vә ya xәtti struktura әsaslanan әsas
vә kömәkçi әmәliyyatların vahid istehsal prosesindә birlәşdirilmәsinә әsaslanması ilә
әmәliyyatların bütövlükdә bir iş yerindә yernә yetirilmәsi ilә•

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, alternativ va    riantların müәyyәn olunması, qәbul edilmiş qәrarların qiymәt lәn di ‐
rilmәsi sistemi;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, forma vә metod larının mәcmusu;
informasiyanın emalı, tәhlili vә ve rilmәsi;
plan göstәricilәri ilә faktiki göstәricilәr arasındakı kәnarlaşmaların müәyyәn edilmәsi;
canlı әmәyin istehsalın maddi ünsürlәri ilә sәmәrәli әoaqәlәndirilmәsinә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәr sistemi.•

müәssisәnin satışla әlaqәdar bölmәlәri.
müәssisәnin qeyriistehsal bölmәlәri;
müәssisә vә onun istehsalla әlaqәdar bölmәlәri;•
ölkә iqtisadiyyatı;
müәssisәnin idarәedilmәsi metodları;
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5. “İstehsalın tәşkili” fәnni aşağıdakı mәsәllәrdәn hansını nәzәrә almır?

4. “İstehsalın tәşkili” fәnni aşağıdakı mәsәlәlәrdәn hansını öyrәnmir?

2. Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsalın tәşkili formalarıdır?

1. İstehsalın tәşkili nәdir?

42. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Baş Planına qoyulan tәlәblәrә aid deyil?

41. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal strukturuna daxildir?

40.Aşağıdakı sexlәrdәn hansı texnoloji prinsip üzrә qurulmamışdır?

39.Aşağıdakı sexlәrdәn hansı әşya prinsip üzrә qurulmamışdır?

istehsalın texniki hazırlığını hәyata keçirilmәsini.
mühasibat uçotunun tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini;•
iş vaxtı itkilәrini minimuma endirilmәsini;
istehsalın tәşkilini tәkmillәşdirilmәsini;
mövcud ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәni tәmin edilmәsini;

müәssisәnin quruluşu vә onun daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrini;
müәssisәnin yaradılması vә idarәedilmәsinin tәşkilini;•
istehsal hazırlığının tәşkilini.
müәssisәnin birqәrarlı vә ahәngdar işini;
istehsal prosesi vә onun tәşkilinә edilәn әsas tәlәblәri;

kooperativlәşmә, fәrdi vә qarışıq forması.
texnoloji, predmet, düzxәtli, fәrdi vә qarışıq forması;•
axınlı, predmet vә düzxәtli forması;
tәmәrküzlәşmә, düzxәtli vә fәrdi forması;
ixtisaslaşdırma texnoloji, fәrdi vә qarışıq forması;

istehsalı әrazi üzrә sәmәrәli yelәşdirilmәsi prosesini әhatә edir;
canlı әmәyin istehsalın maddi ünsürlәri ilә sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsinә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәri әhatә
edir;

•
istehsal prosesinin maddi resurlsrla tәmin edilmәsi prosesindәn ibarәtdir;
müәssisәnin istehsal vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәndә istehsalın әmәk resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir;

müәssisәnin idarәetmә strukturunun mütәrәqqiliyinin tәmin olunması.•
istehsalat, idarәetmә vә anbar binalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;
istehsal vә anbar binaları mәhsulun hazırlanmasının texnoloji ardıcıllığı üzrә yerlәşdirilmәsi;
yükdaşıma mәntәqәlәri arasındakı mәsafә mümkün qәdәr qısa olması;
istehsalın genişlәndirilmәsinә, yenidәnqurulmasına vә texnika ilә silahlanma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait
yaratması;

xidmәtedici tәssәrrüfat, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana.
xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana;
әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları;•
xidmәtedici tәsәrrüfat, әsas, kömәkçi vә әlalçı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana;
әsas, kömәkçi, vә әlaltı sexlәr, xidmәtedici tәsәrrüfat;

mühәrrik sexi;•
rәnglәmә sexi;
mexaniki emal sexi.
tökmә sexi;
dәmirçi sexi;
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38.Aşağıdakı sexlәrdәn hansı texnoloji prinsip üzrә qurulmuşdur?

37. Aşağıdakılardan hansı xidmәtedici tәsәrrüfata aid deyildir?

36. Aşağıdakılardan hansı xidmәtedici tәsәrrüfata aiddir?

34. Hansı sex әsas sex deyildir?

33. Hansı sex әsas sexlәrә aiddir?

32. Hansı sex kömәkçi sex deyildir?

31. Aşağıdakılardan hansı bәnd müәssisәnin ümumi strukturunu tam şәkildә әhatә edir?

mühәrrik sexi;
ayaqqabı sexi;
alәt sexi;
tara sexi;
mexaniki emal sexi.•

mexaniki emal sexi;•
alәt sexi.
mühәrrik sexi;
ayaqqabı sexi;
tara sexi;

alәt tәsәrrüfatı;•
enerci tәsәrrüfatı;
nәqliyyat tәsәrrüfatı;
anbar tәsәrrüfatı;
istilikgüc tәsәrrüfatı.

tullantıların emalı sexi.
alәt tәsәrrüfatı;
enerji tәsәrrüfatı;•
mexanikiemal sexi;
Tәmir tәsәrrüfatı;

hazırlıq sexi;
yığma sexi.
mexanikiemal sexi;
alәt sexi;•
naxış vurma sexi;

elektrik tәmir sexi;
mexanikiemal sexi;•
model sexi.
alәt sexi;
tәmirmexaniki sex;

mexanikiemal sexi;•
model sexi.
alәt sexi;
tәmirmexaniki sex;
elektrik tәmir sexi;

xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana;
xidmәtedici tәssәrrüfat, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana, tibb mәntәqәsi.
әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları;
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30. Әşya prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?

29. Texnoloji prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?

28. Qarışıq prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?

26. İstehsalın hәcminin artması müәssisәnin qurluşuna necә tәsir göstәrir?

25. Müәssisәnin quruluşunun hansı növü var?

24. Müәssisәnin quruluşu dedikdә, nә nәzәrdә tutlur?

23. Müәssisәnin vәsailәlәrinә (struktur bölmәlәrinә) aşağıdakılardan hansı aid deyil?

әsas, kömәkçi, vә әlaltı sexlәr, xidmәtedici tәsәrrüfat;
xidmәtedici tәsәrrüfat, әsas, kömәkçi vә әlalçı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana, tibb mәntәqәsi;•

müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;
müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;
sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayına әsaslanır;
müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır, bәzilәri mәmulatların (detalların)
istehsalına cәmlәşirlәr.
müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;•

müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır, bәzilәri mәmulatların (detalların)
istehsalına cәmlәşirlәr.
müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;•
müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayına әsaslanır;
müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;

әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayına әsaslanır.
müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır, bәzilәri mәmulatların (detalların)
istehsalına cәmlәşirlәr;

•
müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;
müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;

müәssisәdә idarәetmәnin strukturunda funksional bölmәlәrin ixtisarına şәrait yaranı.
müәssisәnin bölmәlәrin sayı, tәrkibi, ölçüsu vә onlarda çalışan işçilәrin sayı artır;•
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulun nomenklaturası genişlәnir;
istehlak olunan xammal vә materialın növü, çeşidi artır;
müәssisәnin istehsal qurluşu sadәlәşir;

texniki vә texnoloji
ümumi vә istehsal•
ümumi vә xüsusi
cari vә hazırlıq
istehsaldaxili vә istehsaldankәnar

müәssisәnin tәrkibinә daxil olan istehsal bölmәlәrindә avadanlıqların sayı
müәssisәnin tәrkibinә daxil olan bölmәlәr arasında kәmiyyәt nisbәti•
müәssisәnin tәrkibinә daxil olan bölmәlәrin tabeçiliyi
müәssisәnin tәrkibinә daxil olan bölmәlәrin inkişaf sәviyyәsi
müәssisәnin tәrkibinә daxil olan tәhcizat bölmәlәrinin sayı

sex
briqada•
istehsal meydançası
iş yeri
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22. Mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

21. Miqyasına görә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

20. İl әrzindә işlәmә müddәtlәrinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

19. İstehsal etdiklәri xammal vә materialların xarakterinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

18. İstehsalın tәşkili üsuluna görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

17. Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә müәs   si sә lәr bölünürlәr:

16. Müәssisәnin fәaliyyәtindә onun qarşısında duran vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

15. Mәssisәnin nizamnamәsindә aşağıdakılardan hansı әks olunmur?

istehsal sahәsi

axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
kütlәvi, seri yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә•

axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
kütlәvi, seri yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә•
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә

istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
fasilәsiz, fasilәli vә mövsümi işlәyәn sәnaye müәssisәlәri•
axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
kütlәvi, seri yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә

axınlı vә fәrdi müәssisәlәrә
kütlәvi vә seri yalı müәssisәlәrә
hasiledici vә emaledici müәssisәlәrә•
orta vә iri müәssisәlәrә
istehsal vә xidmәt müәssisәlәrinә

istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә•
kütlәvi, seri yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә

ixtisaslaşdırılmış vә universal müәssisәlәrә
istehlak şeylәri vә istehsal vasitәlәri istehsal edәn müәssisәlәrә•
kiçik vә orta müәssisәlәrә
istehsal vә kommersiya müәssisәlәrinә
әl әmәyinә әsaslanan vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә

istehsalın texnika ilә silahlanma sәviyyәsinin yüksәltmәk;
istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanun vә qaydaları tәkmillәşdirmәk.•
әn az xәrclә daha yüksәk nәticәlәr әldә etmәk;
buraxılacaq mәhsulların keyfiyyәtini müntәzәm surәtdә yaxşılaşdırmaq;
elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış norma vә normativlәri işlәyib hazırlamaq;
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14. Aşağıdakılardan hansı istehsal quruluşunun tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil?

12. İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr bölünürlәr:

11. İstehsalın tәşkili tipinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

10. Müәssisәnin istehsal quruluşuna aid deyil.

9. Mәhsulun istehsalında iştirak etmәyәn bölmә hansıdır?

6. Müәssisәnin әlaltı sexlәri nә ilә mәşğul olurlar?

5. Müәssisәnin hansı struktur bölmәsi onun ilk әsas inzibatiistehsal vahididir?

müәssisәnin fәaliyyәt istiqamәtlәri;
müәssisәnin sex vә istehsal sahәlәrinin tәşkili mәsәlәlәri;•
müәssisәnin ida rә etmә vә nәzarәt orqanları.
müәssisәnin lәğv edilmәsi mәsәlәlәri;
müәssisәnin fәaliyyәtinin yenidәn tәşkili mәsәlәlәri;

әsas, kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatlar arasında sәmәrәli nisbәtlәrin tәmin olunması;
kiçik istehsalların birlәşdirilmәsi;
istehsal bölmәlәrinin sәmәrәli ölçüsünün müәyyәn edilmәsi;•
sexsiz istehsal quruluşunun tәtbiqi;
müәssisәnin idarәetmә aparatının strukturunun tәkmillәşdirilmәsi.

kütlәvi, seri yalı vә fәrdi müәssisәlәrә;
ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq müәssisәlәr;•
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә.
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә;
axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә;

axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә.
kütlәvi, seri yalı vә fәrdi müәssisәlәrә;•
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә;
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә;
әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә;

bölmәlәrin heyyәtlәrinin say nisbәti
istehsal bölmәlәri arasındakı tabeçilik•
istehsal bölmәlәri arasındakı nisbәt
istehsal bölmәlәrinin әsas fondlarının dәyәrinin nisbәti
istehsal sahәlәri arasındakı әmәk bölgüsü

әsas sex
sosialmәişәt bölmәsi•
kömәkçi sex
xidmәtedici sex
yardımçı sex

bilavasitә mәhsulun hazırlanması ilә mәşğul olmurlar, lakin onlar hәm әsas vә hәm dә kömәkçi sexlәrin normal
işlәmәlәri üçün şәrait yaradırlar;
bilavasitә maddi nemәtlәr istehsalı ilә mәşğul olurlar.
bilavasitә mәhsul istehsalı ilә mәşğul olmurlar, lakin onlar әsas sexlәrin normal fәaliyyәt göstәricilәri üçün bütün
zәruri şәrait yaradırlar;
bilavasitә mәhsulun hazırlanması ilә mәşğul olmurlar, lakin onlar, hәm әsas vә hәmdә kömәkçi sexlәrin normal
işlәmәlәri üçün bütün zәruri şәraiti yaradırlar;
әsas sexlәrin istehsal tullantılarından tәkrarәn istifadә edilmәsi mәqsәdilә yaradılır vә onlar müәssisәdә hazırlanan
mәhsulların maya dәyәrinin aşağı salınmasında mühüm rol aynayırlar;

•
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4. Maşınqayırma müәssisәsindә aşağıdakı sexlәrindәn hansı әsas sex hesab edilir?

3. Aşağıdakı amillәrdәn hansı müәssisәnin ahәngdar işlәmәsindә әsas rol oynayır?

2. Qarışıq prinsip üzrә qurulmuş sexlәr hansı istehsal istehsal şәraitindә geniş tәtbtq edilir?

1. Texnoloji prinsip üzrә qurulmuş sexlәr hansı istehsal şәraitindә geniş tәtbiq edilir?

42. Dövriyyә zadeli nә vaxt yaradılır?

41. Dәstәli istehsalda zadelin hәcmi:

40. İstehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisindәn hansı halda istifadә edilmir?

idarәetmә aparatı
briqada
sex•
istehsal sahәsi
iş yeri

tara sexi
yığma sexi•
tәmir sexi
alәt sexi
enerji sexi

әmәk haqqının tәşkili;
müәssisәnin dispetçer xidmәti•
müәssısәnin social xidmәt bölmәsi.
müәssisәnin satış şöbәsi;
maşın vә avadanlıqların modernlәşdirilmәsi;

fәrdi vә iri seriyalı
kütlәvi vә iri seriyalı•
kütlәvi vә orta seriyalı
orta vә iri seriyalı
fәrdi vә kiçik seriyalı

fәrdi vә iri seriyalı
fәrdi vә kiçik seriyalı•
kütlәvi vә iri seriyalı
kütlәvi vә orta seriyalı
orta vә iri seriyalı

ayrıayrı iş yerlәrindә, istehsal sahәlәri ndә istehsalın hәcminin artırılması üçün yaradılır;
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına nisbәtәn fәrqlәndiyi halda yaradılır;•
zadellәrә olan günlük minmum tәlәbatı ödәmәk üçün yaradılır.
iş yerlәrinin әvvәlcәdәn nәzәrdә tutul ma mış boşdayanmalar yarandığı vә zay mәhsulların buraxıldığı tәqdirdә
sığortalanmaq üçün yaradılır;
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına bәrabәr olduğu halda yaradılır;

zadellәrә günlük maksimum tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;
zadellәrә orta günlük tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;•
zadellәrә günlük minmum tәlәbatın sexlәrin sayına hasili kimi müәyyәn olunur.
zadellәrә günlük minmum tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;
zadellәrә günlük maksimum tәlabatla minimum tәlәabat arasındakı fәrqin istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi
müәyyәn olunur;

dövriyyә fondlarının kә miy yәtinin planlaşdırılmasında;
idarәetmә aparatının strukturunu planlaşdırarkәn.•
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38. İstehsal tsiklinә aşağıdakılardan hansı amil tәsir göstәrmir?

37. İstehsal tsiklinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

36. İstehsal tsiklinin qısaldılması tәsir göstәrmir?

35. Müәssisәdә iş yerlәrinә bu vә ya digәr istehsal әmәliyyatlarının, texnoloji proseslәrin tәhkim
olunması mәqsәdәuyğunluğunun müәyyәn edilmәsi tәdbirlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

34. Aşağıdakılardan әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrinә aid deyil?

33. Aparatlaşdırılmış proseslәr:

32. Avtomatlaşdırılmış proseslәr:

•
mәhsulun vә onun hissәlәrinin istehsal müddәti hesablanmasında;
operativistehsal planlarının tәrtibindә;
bitmәmiş istehsalın hәcminin hesablanmasında;

müәssisәnin iş rejimi.
istehsalın ixtisaslaşdırılması;
istehsalın vә әmәyin tәşkili;
satış şöbәsinin tәşkili;•
istehsalın mexniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması;

satış әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt.•
nәzarәt әmәliyyatlarının ye ri nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
tә bii әmәliyyatlarının ye ri nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtdır;
texnoloji әmәliyyatlarının ye ri nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
nәqletmә әmәliyyatlarının ye ri nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;

dövriyyә vasitәlәrinә olan tәlәbatın azalmasına.
fondveriminin vә әmәk mәhsullarının yüksәldilmәsinә;
müәssisәnin mәhsul buraxılışı imkanlarının artmasına;
müәssisәnin investisiya qoyuluşlarının hәcminin artmasına;•
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә;

müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә daha sәmәrәli әmәk proseslәrinin tәtbiqi.
sәmәrәli soyutma qızdırma vә yığma rejiminin tәtbiqi;
istehsal proseslәrindә әmәk cisimlәrinin paralel hәrәkәt formalarının tәtbiqi;;
iş yerinin ixtisaslaşdırılması dәrәcәsinin artırılması;•
emal edilәn hissәlәri avtomatik yüklәyәn vә boşaldan qurğuların tәtbiqi;

müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә daha sәmәrәli әmәk proseslәrinin tәtbiqi;
texnoloji avadanlığın, alәt vә qurğuların işinin sәmәrәliliyini vә qәnaәtçilliyini tәmin edәn tәdbirlәrin işlәnib
hazırlanması.;
müәyyәn iş yerinә texnoloji proseslәrin tәhkim olunması mәqsәdәuyğunluğunun müәyyәn edilmәsi;
müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatının yaxşılaşdırılması .•
istehsal proseslәrindә әmәk cisimlәrinin paralel hәrәkәt formalarının tәtbiqi;

fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun
boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi
proseslәrdir;
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn
ibarәtdir;
xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya
kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir.

•
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn
hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
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31. Maşınlı proseslәr:

30. Maşınәl proseslәri:

29. Әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr:

28. Müәssisәdә aşağıdakılardan hansı әmәk proseslәrinә aid deyil?

27. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır
mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır?

xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya
kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir.
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn
ibarәtdir;
fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun
boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi
proseslәrdir;

•
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn
hәyata keçirildiyi proseslәrdir;

xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya
kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir.
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn
ibarәtdir;
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn
hәyata keçirildiyi proseslәrdir;

•
fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun
boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi
proseslәrdir;

xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya
kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir.
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn
hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn
ibarәtdir;
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;•
fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun
boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi
proseslәrdir;

xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya
kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir.
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn
hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn
ibarәtdir;

•
fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun
boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi
proseslәrdir;

maşınlı proseslәr;
әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr;
әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr;
rәnglәnmiş maşınların boyasının quruması prosesi.•
maşınәl proseslәri;

İxtisaslaşma prinsipi.
Paralellik prinsipi;
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26. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrı
ayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur?

25. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә
tutur?

24. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin ayrıayırı böl mә lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin
peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on ların kooperasiyasını nәzәrdә tutur?

22 Fasilәsizlik prinsipi:

20. Mütәnasiblik prinsipi:

19. Paralellik prinsipi:

Mütanasiblik prinsipi;
Düzxәttilik prinsipi;•
Fasilәsizlik prinsipi;

İxtisaslaşma prinsipi.
Mütanasiblik prinsipi;
Düzxәttilik prinsipi;
Paralellik prinsipi;•
Fasilәsizlik prinsipi;

İxtisaslaşma prinsipi.
Mütanasiblik prinsipi;
Düzxәttilik prinsipi;
Fasilәsizlik prinsipi;•
Paralellik prinsipi;

Ahәngdarlıq prinsipi;
Mütanasiblik prinsipi;
Düzxәttilik prinsipi;
İxtisaslaşma prinsipi.•
Paralellik prinsipi;

xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun
tәmin edilmәsinә әsaslanır;
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata
keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin ayrıayırı böl mә lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on ların
kooperasiyasını әks etdirir;
әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.•
müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr
mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;

әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata
keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin ayrıayırı böl mә lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on ların
kooperasiyasını әks etdirir;
müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr
mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;

•
xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun
tәmin edilmәsinә әsaslanır;

әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
paralellik prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
mütanasiblik prinsipi;•
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18. İxtisaslaşma prinsipi:

17. Bunlardan hansı müәssisәdә әmәk proseslәrinә aid olunmur?

16. Tәhkimetmә әmsalı necә hesablanır?

15. Tәhkimetmә әmsalı nәdir?

14. Kiçik seriyalı istehsallar üçün tәhkimetmә әmsalı neçәyә bәrabәrdir?

13. İstehsal proseslәri mürәkkәblik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşdirilir?

11. Әmәk predmetlәrinin texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi zamanı istehsal tsiklinin uzunluğu necә
hesablanır?

•
3. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipindә müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri üzrә mәhsul buraxılışının
uyğunlaşmasını nәzәrdә tutur?

әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
mütәnasiblik vә qarışıq prinsiplәr üzrә;
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata
keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin ayrıayırı böl mә lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on ların
kooperasiyasını әks etdirir;

•
2. Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

maşınlı proseslәr;
әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr;
әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr;
tәbii proseslәr;•
maşınәl proseslәri;

qurulmuş avadanlıqların işçilәrin sayına nisbәti kimi;
vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan texnoloci әmәliyyatların iş yerlәrinin sayına nisbәti
kimi.

•
iş yerlәrinin texnoloji әmәliyyatların sayına nisbәti kimi;
ahәngdarlıq göstәricisinin birqәrarlıq göstәricisinә nisbәti kimi;
birqәrarlıq göstәricisinin ahәngdarlıq göstәricisinә nisbәti kimi;

İsteh sa lın operativliyini xarakterizә edәn göstәrijidir;
İsteh sa lın ahәngdarlığını xarakterizә edәn göstәrijidir;
İsteh sa lın tәşkili üsulunu xarakterizә edәn göstәrijidir;
İsteh sa lın tipini xarakterizә edәn göstәrijidir;•
İsteh sa lın birqәrarlığını xarakterizә edәn göstәrijidir;

11 – 20;
16 20;
1015;
21 – 40;•
1 – 10;

әsas, kömәkçi vә fәrdi istehsal proseslәri;
mexaniki vә fizikikimyәvi istehsal proseslәri;
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri;
sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri;•
dәstәli, fәrdi vә әsas istehsal proseslәri;

dәstәdәki detalların sayının bir detalın sexdә qalma vaxtına hasili kimi.
dәstәdәki detalların daşınması üçün sәrf onunan vaxtın ölçülmәsi kimi;
dәstәdәki detalların emalı zamanı tәbii proseslәrә sәrf olunan vaxtın cәmi kimi;

•
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10. Әmәk cisminin hansı hәrәkәt formasında istehsal tsikli daha qısa olur?

9. İstehsal tsikli nәdir?

8. İstehsal proseslәri tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır?

7. İstehsal proseslәri tәşkili üsuluna görә necә qruplaşdırılır?

5. Әmәliyyatın tempi:

4. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipindә dövrlәr üzrә bәrabәr, yaxud artan ölçüdә mәhsul buraxılışını
nәzәrdә tutur?

3. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipindә müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri üzrә mәhsul
buraxılışının uyğunlaşmasını nәzәrdә tutur?

dәstәdәki detalların sayının bütün әmәliyyatlarda bir detalın emalına faktiki vaxt sәrfinә hasili kimi;•
dәstәdәki detalların sayının bir detalın sexlәrarası daşınmasına faktiki vaxt sәrfinә hasili kimi;

ardıcılqarışıq
qarışıq
ardıcıl
paralel•
paralelqarışıq

xammalın әsas vә kömәkçi sexdә olma vaxtıdır;
xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qәdәr olan vaxt intervalıdır;
xammalın әsas kömәkçi vә xidmәtedici sexlәrdәdә olma vaxtıdır;
xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır mәhsula çevrilmәsinә qәdәr olan vaxt intervalıdır;•
xammalın әsas sexdә olma vaxtıdır;

dәstәli, kütlәvi, seryalı.
fәrdi, dәstәli, kütlәvi;
fәrdi, dәstәli, axınlı;
fәrdi, seryalı, kütlәvi;•
fәrdi, kütlәvi, axınlı;

kütlәvi, fәrdi, seryalı;
dәstәli, fәrdi, kütlәvi;
dәstәli, seryalı, axınlı;
fәrdi, dәstәli, axınlı;•
kütlәvi, fәrdi, axınlı;

ma te ria lın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir.
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir;
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detallara sәrf olunan әmәhin kәmiyyәtini әks etdirir;
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir;•
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir;

Fasilәsizlik prinsipi;
Mütanasiblik prinsipi;
Düzxәttilik prinsipi;
Ahәngdarlıq prinsipi;•
Paralellik prinsipi;

Fasilәsizlik prinsipi;
Paralellik prinsipi;
Düzxәttilik prinsipi;
Mütanasiblik prinsipi;•
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2. Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

1. İstehsalat sahәlәri vә iş yerlәri hansı prinsiplәr әsasında yaradılır?

48. Müәssisәlәrin qarşısında duran әsas vә zi fә lәrә aid deyil:

47. Müәssisәnin istehsal quruluşu:

46 . Müәssisәnin istehsal quruluşuna aid deyil:

44. Müәssisәnin әrazisi hansı zonalara ayrılır?

43. Müәssisәnin Baş Planı dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

Ahәngdarlıq prinsipi;

paralellik prinsipi;
mütanasiblik prinsipi;
fasilәsizlik prinsipi;
bәrabәrlik prinsipi;•
ahәngdarlıq prinsipi;

mütәnasiblik vә qarışıq prinsiplәr üzrә;
әşya vә düzxәtlilik prinsiplәri üzrә;
mütәnasiblik vә düzxәtlilik prinsiplәri üzrә;
әşya vә texnoloji prinsiplәr üzrә.•
mütәnasiblik vә texnoloji prinsiplәr üzrә;

müәssisәnin maliyyә resurslarından sәmәrәli istifadә etmәk;
buraxılajaq mәhsulların keyfiyyәtini yax şı  laş dırmaq;
әn az xәrjlә daha yüksәk iqtisadi nәtijәlәr әldә etmәk;
dövlәt büdcәsinә ödәnilәn vergilәrin hәcmini artırmaq.•
әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin ar tı rılmasına nail olmaq;

onun dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunu әks etdirir.
onun idarәetmә strukturudur;
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin idarә edilmәsi mexanizmidir;
onun daxili bölmәlәrinin tәrkibi vә nisbәtlәrini әks etdirir;•
onun kapitalının strukturunu әks etdirir;

müәssisәnin mәhsul buraxılışında ayrıayrı istehsal bölmәlәrinin paylarını
istehsal bölmәlәrinin әsas fondlarının onların ümumi hәcmindә payları
istehsal bölmәlәrinin işçilәrinin onların ümumi syaında payları
müәssisәnin istehsal bölmәlәrindә işlәyәnlәrin sayında ayrıayrı kateqoriyalı işçilәrin payları•
istehsal bölmәlәrinin istehsalın ümumi hәcmindә payları

idarәetmә zonası, istehsalat zonası vә istirahәt zonası;
inzibati zona, nәqliyyat şәbәkәlәri zonası vә anbar zonası;
idarәetmә zonası, istirahәt zonası vә tәhcizat zonası;
idarәetmә zonası, istehsalat zonası vә anbar zonası.•
madditexniki tәhcizat zonası, istehsalat zonası vә satış zonası;

müәssisәnin tәşkilat strukturunun tәkimillәşdirilmәsi planı.
müәssisәnin idarәetmә strukuturunun layihәsi;
müәssisәnin iqtisadi vә sosial inkişafının kompleks planı;
müәssisәnin әrazisindә onun bölmәlәrinin yerlәşdirilmәsi planı;•
müәssisәnin perspektiv inkişaf planı;

•
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Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

56. Müәssisәlәr ölçülәrinә görә qruplaşdırılarkәn hansı göstәricidәn istifadә edilmir?

55. Tәmәrküzlәşdirmәnin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istifadә
edilir?

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

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

bütün cavablar düzgündür
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır•
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının artmasıdır

müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması
müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi
müәssisәlәrin irilәşmәsi•

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

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kompleks
avtomatlaşdırılması
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativlәşdirilmәsi vә kombinәlәşdirilmәsi•
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması

enerji qurğularının gücü.
işçilәrin sayı;
әsas fondların dәyәri;
istehsalın rentabelliyi;•
istehsalın hәcmi;

әmәk mәhsuldarlığı vә fondverimi.
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54. Tәmәrküzlәşdirmәnin yollarına hansı aiddir?

53. Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

52. Aşağıdakı göstәricilәrin hansından kombinәlәşmәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә
edilir?

51. Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?

48. Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir?

47. İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas gös tәricilәri hansılardır?

46.Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә edilir?

işçilәrin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı;
әsas fondların dәyәri vә fondverimi;
istehsalın hәcmi vә işçilәrin sayı;•
istehsalın hәcmi vә istehsalın sәmәrәliliyi;

kütlәvi vә seryalı.
ekstensiv vә kütlәvi;
dәstәli vә axınlı;
ekstensiv vә intensiv;•
kütlәvi vә inteknsiv;

avadanlıqların boşdayanma halları azalır
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti yükәlir
idarәetmәnin çevikliyi artır
xammal vә materialların daşınma xәrclәrinә ciddi qәnaәt olunur•
mәhsulların satış sürәti artır

kombinatın müәssisәlәrindә olan avadanlıqların orta güçü
kombinatla kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı
kombinatda bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
kombinatlarda birlәşdirilәn texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı•
kombinatın müәyyәn dövrdә әldә etdiyi mәnfәәt

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

sәnaye istehsalının ölkәnin әrazisi üzrә bir qәrarda yerlәşdirilmәsidir.
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir.
istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir.
istehsal imkanlarının genişlәndirilmәsi mәqsәdilә müxtәlif sәnaye sahәlәri müәssisәlәrinin fәaliyyәtlәrinin vahid
istehsal kompleksindә birlәşdirmәsidir.

•
müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir.

mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh lak çı lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, )
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin mәnfәәtinin hәcmi
ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
әsaslı vәsait qoyuluşunun ödәnmә müddәti, müәssisәlәr arasında kooperasiya әlaqәlәrinin müddәti
mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh lak çı lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt,
istehsalın ixtisas laş dırılmasından әldә edilәn illik iqtisadi sәmәrә

•
ayrıayrı detalların, qovşaqların, aqreqatların vә pәstahların buraxılışı üzrә ixtisaslaşdırılmış vә ya
mәrkәzlәşdirilmiş istehsal ların müәssisә vә sexlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların isteh sa lın ümumi hәcmindә
xüsusi çәkisi, ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi
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45. Texnoloji mәrhәlә üzrә kooperativlәşdirmә nәdir?

44. Maşın qa yır ma zavodu kooperasiyaya daxil ol duğu müәs sisәlәrdәn porşen, radiator, diyircәkli yastıq,
şin vә başqa hissә vә qovşaqlar alır. Bu, kooperativlәşdirmәnin hansı formasını әks etdirir?

42. Kooperativlәşdirmәnin hansı formaları vardır?

40. İxtisaslaşdırma sәviyyәsini sәciyyәlnәdirәn göstәricilәr?

39. Bir il әrzindә müәssisә tәrәfindәn 1 milyon 800 min manatlıq ümumi mәhsul buraxılışı hәyata
keçirilmişdir. Bunun 1 milyon 260 min manatını әsas (profil) mәhsul tәşkil etmişdir. Bu mәlumatlar әsasında
müәssisәnin ixtisas laş dı rılması әmsalını hesablayın.

37. Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?

ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerji mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul bahidinin materialtutumu
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә "satın alınmış yarım fab ri kat vә mәmulatlar'' adlı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi•
müәssisәnin pәrakәndә satış şәbәkәsinә verdiyi mәhsulun hәcmi

bir müәssisә digәrinә müәyyәn yarım fab ri katlar göndәrir vә ya onun üçün mәhsul istehsalı texnologiyasının
müәyyәn bir mәrhәlәsinin icrasını hәyata keçirir

•
baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili bazarda satışını hәyata keçirir
baş müәssisә koope ra si ya ya daxil olan zavodlardan elektrik mühәrriklәri, ge neratorlar, nasoslar, kompressorlar vә
s. kimi mә mulatlar almaqla hazır mәhsulun istehsalını tamamlayır
son hazır mәhsulun istehsalı üzrә ixtisaslaşmış baş müәssisә әla qәdar müәssisәlәrdәn hissә vә qovşaqlar almaqla
mәh sulun istehsalı işi ni tamamlayır
baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili vә xarici bazarda satışını hәyata keçirir

texnoloji mәrhәlә üzrә üzrә kooperativlәşdirmә
әşya üzrә kooperativlәşdirmә
aqreqat üzrә kooperativlәşdirmә
hissә üzrә kooperativlәşdirmә•
istehsaltexniki üzrә kooperativlәşdirmә

rayondaxili, rayonlararası, ölkә daxili, ölkәlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası
sahәdaxili, ölkәdaxili
ölkәdaxili, ölkәlәrarası
rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası•
sahәlәr arası, sahәdaxili, rayondaxili

işlәyәnlәrin orta illik sayı, sahәdә әmәk haqqı fondu, sahәyә illik vәsait qoyuluşu işlәyәnlәrin orta illik sayı,
sahәdә әmәk haqqı fondu, sahәyә illik vәsait qoyuluşu
ixtisaslı fәhlәlәrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәrin ümumi sayı
hissә vә mәhsulun sahә üzrә mәblәği, sahәnin ümumi sәnaye mәhsulunda xüsusi çәkisi
sәnayedә müstәqil sahәlәrin sayı; ixtisaslaşmış sahә mәhsulunun ümumi istehsaldakı payı, müәssisәnin istehsal
etdiyi әsas mәhsulun ümumi ixtisaslaşmış müәssisәlәr vә sexlәrin ümumi istehsaldakı payı istehsalda xüsusi
çәkisi, növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayı,

•
sәnaye sahәsinin ümumi hәcmi, sahәdәki müәssisәlәrin sayı, sahәdә

65 faiz
45 faiz
60 faiz
70 faiz•
80 faiz

buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdә uy ğun konstruktiv sabitliyinin yaradılması
elmitexniki tәrәqqinin yüksәk tempi
buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının genişlәnmәsi

•
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36 Mәrkәzlәşdirilmiş tökmә müәssisәsinin ixtisaslaşma formasını göstәrin.

35. Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?

34. Әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir?

33. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

31.Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir?

30. İxtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?

29. İxtisaslaşdırma nәdir?

müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi•
müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın op ti mal ölçüyәdәk artması

avadanlıq formasında
hissә formasında
istehsaltexniki formada
texnoloji mәrhәlә üzrә•
әşya formasında

avadanlıq formasında
hissә formasında
istehsaltexniki formada
әşya formasında•
texnoloji mәrhәlә üzrә

sonradan istehsalda isti fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr arasında bölünmәsidir.
bilavasitә istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bu vә ya digәr bir müәssisәdә cәm lәş di rilmәsidir;•
istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bir neçә müәssisә arasında bölünmәsidir;
müәs sisәnin әmәk predmetinin emalı mәrhәlәlәrindәn birinin yerinә yetirilmәsinә cәlb edilmәsidir;
sonradan istehsalda isti fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının bu vә ya digәr bir müәssisәdә tәmәrküzlәşdirilmәsidir;

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

•

özünün konstruk si ya sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir.
eyni adlı mәhsulların bazarda satışının yalnız bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir;
özünün konstruk si ya sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, tәt biq sahәsi mәhdud olan, istehsalı
uzun dövr üçün tәkrar la nan mәh  sul istehsalının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsidir;

•
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün bir
sahәdә cәmlәşmәsidir;
müәyyәn texnoloji әmәliyyat ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;

әşya vә bazar üzrә
әşya, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә•
daxili, xarici bazar vә әşya üzrә
istehsal vә istehlak malları üzrә
sahә vә texnologiya üzrә
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28. İstehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi nәdә ifadә olunur?

26. Aşağıdakı istehsal sahәlәrindәn hansında hәm kiçik, hәm orta, hәm dә iri müәssisәlәr tәqribәn eyni
dәrәcәdә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә bilәrlәr?

25.Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir:

23.Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

22.İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

20.İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir.
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir.
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud
sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir.

•
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır.
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır.

müәs si sә nin ölçülәrinin artması nәticәsindә yeni iş yerlәrinin yaradılmasında;
eyniadlı mәhsul istehsalçılarının sayının azalması nәticәsindә sahәnin idarә edilmәsinin asanlaşmasında;
müәs si sә nin ölçülәrinin artması nәticәsindә xammal vә materialların emalı imkanlarının genişlәnmәsindә.
müәs si sә nin ölçülәrinin artması nәticәsindә bazarlara daha çox mәhsul çıxarılmasında;
müәs si sә nin ölçülәrinin artması nәticәsindә istehsalın texnikiiqtisadi gös tәricilәrinin yaxşılaşmasında;•

ağac emalı vә mebel istehsalı;•
әlvan metallurgiya.
kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı;
polimer materialların istehsalı;
musiqi alәt lә ri nin hazırlanması;

elektroenergetika, neft emalı, qara vә әlvan me tallurgiya, kimya vә neftkimya sәnayesi, sement isteh salı, ma  şın  ‐
qayırma, şüşә vә çinisaxsı sәnayesi;

•
istehlak malları istehsalı, istehsal vasitәlәrinin istehsalı, tikinti materialları sәnayesi, emal sәnayesi.
ağac emalı vә mebel, sellüloz – kağız, poliqrafiya, tikinti ma te rialları, toxuculuq, balıq, kon serv sәnaye sahәlәri;
bәdii mәmulatlar istehsalı, musiqi alәt lә ri nin hazırlanması, oyun caq istehsalı, kimyәvi tәmizlәmә vә bo yama,
dәftәrxana lәva zi ma tı istehsalı;
yeyinti sәnayesi; yüngül sәnaye, göndәri vә ayaq qa bı sәnayesi, metal emalı sәnayesi, kombinәlәşdirilmiş yem
istehsalı;

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

müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması;
müәs si sә lәrin irilәşmәsi;•
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi.
tex noloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırıl ması;
müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi;

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



05.05.2017

52/102

347

348

349

350

351

352

353

19. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldan xaric amillәrә aiddir?

18. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldaxili amillәrә aiddir?

17. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldan xaric amillәrә aid
deyildir?

16. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldaxili amillәrә aid deyildir?

15. Tәmәrküzlәşdirmәnin istehsaltexniki forması:

14. Texnoloji tәmәrküzlәşdirmә:

13. Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi:

texnikanın in ki şaf sәviyyәsi
fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi
istehsalın tәşkili vәziyyәti
tәtbiq olunan texnologiyanın sәviyyәsi
iqtisadicoğrafi amillәri•

iqtisadicoğrafi amillәri
regionun mә nim sәnil mә vәziyyәti
texnikanın in ki şaf sәviyyәsi•
nәqliy yat amil lәri
demoqrafik vәziyyәti

iqtisadicoğrafi amillәri
texnikanın in ki şaf sәviyyәsi•
nәqliy yat amil lәri
demoqrafik vәziyyәti
regionun mә nim sәnil mә vәziyyәti

texnikanın in ki şaf sәviyyәsi
iqtisadicoğrafi amillәri•
fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi
istehsalın tәşkili vәziyyәti
tәtbiq olunan texnologiyanın sәviyyәsi

sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
aqre qat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da da   ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
ilә xarak te ri zә olunur

•
qurulmuş avadanlıqların sayca ço xaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni za man da baş vermәsi
ilә xarakterizә olunur
qurulmuş ava dan   lıq ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art ma sı ilә xarak te ri zә olunur

sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
qurulmuş avadanlıqların sayca ço xaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni za man da baş vermәsi
ilә xarakterizә olunur

•
qurulmuş ava dan   lıq ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
aqre qat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da da   ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
ilә xarak te ri zә olunur
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art ma sı ilә xarak te ri zә olunur

aqre qat vә avadanlıqların texnoloji struk turun da da   ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması
ilә xarak te ri zә olunur

•
qurulmuş avadanlıqların sayca ço xaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni za man da baş vermәsi
ilә xarakterizә olunur
qurulmuş ava dan   lıq ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
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12. Mütlәq tәmәrküzlәşmә nәdir?

11. Nisbi tәmәrküzlәşmә nәdir?

10. Müәssisәnin optimal ölçüsü nәdir?

9.Tәmәrküzlәşmәni sәciyyәlәndirәn göstәricilәri hansılardır?

8.Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

7. İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

6. Axın xәttinin uzunluğu nәdir?

sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art ma sı ilә xarak te ri zә olunur
sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur

sa hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artması•
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art ma sı
sahәnin müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artması
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin gәlirlәrinin artması
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art ma sı

sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art ma sı•
sahәnin müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artması
sa hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artması
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin gәlirlәrinin artması
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art ma sı

az xәrclә daha yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrinә nail olmaqdır.•
mәnfәәtlә xәrcin mütәnasiblik tәşkil etdiyi ölçüsüdür
az xәrclә daha az mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür
çox xәrclә daha çox mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür
minimum xәrclә risqsiz fәaliyyәt göstәrә bilәn ölçüsüdür

ölçülәrinә görә әn kiçik ölçülü müәssisәlәr qrupunun ümumi mәhsul istehsalındakı payı
müәssisәnin istehsal sәviyyәsinin yalnız fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә deyil, ümumiyyәtlә sәnayedәki xüsusi çәkisi
vә әsas fondların orta illik dәyәri
sәnayenin tәrkibindә olan müstәqil sahәlәrin sayı, hәr sahәdә müәssisәlәrin sayı vә orta ölçüsü
sahә müәssisәlәrin orta ölçüsü, ümumi mәhsulun müxtәlif ölçülü müәssisә qrupları üzrә bölünmә payı, mәhsul
istehsalının hәcmi, heyәtin orta illik sayı, istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri.

•
әn iri müәssisәlәrin sahәnin әsas fondları vә әmәk resurslarının neçә faizinә sahib olması.

istehsal vә satış
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat
aşağı, orta vә yuxarı sәviyyәli
istehsal, satış, idxal vә ixrac
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji•

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

birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını hissәlәrin emal olunmasın sәrf
edilәn vaxt intervalını sәciyyәlәndirir;
onun tempi ilә xarakterizә olunur;
sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayını xarakterizә edir;
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5. İxtisaslaşdırılması dәrәcәsinә görә axın xәtlәri hansı qruplara bölünür?

4. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin fәrdi üsuluna aid deyil?

3. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin fәrdi üsuluna aiddir?

2. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin dәstәli üsuluna aiddir?

1. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin axınlı üsuluna aiddir?

30.Yeni mәhsulların bazara çıxarılması mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

29. Yeni mәhsulların bazara çıxarılması mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin vә ya hissәlәrin bir iş yerindәn digәrinә verilmәsinin
intensivliyini xarakterizә edir;
onda yerlәşdirilmiş iki qonşu iş yerlәri arasındakı mәsafәni sәciyyәlәndirir;•

ümumizavod, sex vә sahә axın xәtlәrinә;
qismәn mexaniklәşdirilmiş, kompleks mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış axın xәtlәrinә;
ixtisaslaşmış universal axın xәtlәrinә;
birәşyalı vә çoxәşyalı axın xәtlәrinә;•
fasilәli vә fasilәsiz axın xәtlәrinә;

bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәjminin yüksәk ol ması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin
mürәkkәbliyi;
istehsal vә mәhsulun satışı xәrjlәrinin yüksәk, dövriyyә fond larının dövretmә sürәtinin vә avadanlıqlardan istifadә
sәviyyә si nin aşağı olması;
yüksәk ixtisaslı vә nisbәtәn geniş ixtisas profilli kadrlardan is tifadә edilmәsi;•
yalnız universal avadanlıqlardan istifadә;
yüksәk ixtisaslı vә hәm dә geniş ixtisas profilli fәhlәlәrdәn is ti fadә;

istehsalı tәkrar olunmayan geniş nomenklatura;•
yüksәk ixtisaslı vә nisbәtәn geniş ixtisas profilli kadrlardan is tifadә edilmәsi;
bir neçә növ materialın eyni zamanda emalı;
әmәk predmetlәrinin bir iş yerindәn digәrinә verilmәsi üçün әmәliyyatlararası xüsusi nәqliyyatın mövjud olması;
istehsal prosesinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi;

cra olunan işin, әsasәn, әl әmәyi ilә yerinә yetirilmәsi;
istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәjә yüksәk olması;
bir iş yerinә bir neçә әmәliyyatın tәhkim edilmәsi;•
ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ix ti sas  laşması;
irilәşdirilmiş texnologiyaların hazırlanması;

yalnız universal avadanlıqlardan istifadә;
eyni tip avadanlıqlarıın әsasәn qrup halında yerlәşdirlmәsi
emal olunajaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;
eyni tipli avadanlıqların qrup şәklindә yerlәşdirilmәsi;
avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdiril mә si;•

layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılması
mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә za rә tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi
yeni mәhsulun bazar tәrfәindәn sürәtlә qәbul edilmәsi vә mәnfәәtin yüksәk artması mәrhәlәsi•
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi mәrhәlәsi

yeni mәhsulun bazar tәrfәindәn sürәtlә qәbul edilmәsi vә mәnfәәtin yüksәk artması mәrhәlәsi
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi mәrhәlәsi•
tәnәzzül mәrәhәlәsi
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28. Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn tәdqiqat üsulu:

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

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

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

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

23. Texnoloji xәritәlәrdә aşağıdakılardan hansı әks olunur?

yetkintik mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi

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

•
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir

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

•
yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir

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

•
yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir

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

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

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

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

20. Aşağıdakılardan hansı konstruktor mәrhәlәsinә aid deyildir?

19. Texniki şәrtlәr:

18. Texniki layihә:

17. Eskiz layihәsi:

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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16. Texniki tәklif:

15. Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunmur?

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

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

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

11. Marşrut texnologiyası:

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

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

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

•

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

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

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

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

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

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

9. Aşağıdakılardan hansı texnoloji hazırlıq mәrhәlәsinә aiddir?

8. Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?

7. İstehsalın tәşkilati hazırlığı mәrhәlәsindә:

6. İstehsalın maddi hazırlığı mәrhәlәsindә:

5. İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:

4. İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsindә:

3. İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. İstehsalın texniki hazırlığına aiddir:

26. Aşağıdakılardan hansı texniki xidmәt növü növbәgünlük tapşırıqlar әsasında yerinә yetirilir?

25. Aşağıdakılardan hansı texniki xidmәt növü tәqvimplan qrafiklәri әsasında yerinә yetirilir?

24. Aşağıdakılardan hansı texniki xidmәt növündә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr tәtbiq
edilir?

23. Çağırışcı texniki xidmәt:

22. Planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt:

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

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

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

dispetçer xidmәti.
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
standart texniki xidmәt;
çağırışcı texniki xidmәt;•
orta müddәtli texniki xidmәt;

dispeçer xidmәti.
çağırışcı texniki xidmәt;
standart texniki xidmәt;
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;•
orta müddәtli texniki xidmәt;

dispeçer xidmәti.
çağırışcı texniki xidmәt;
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
standart texniki xidmәt;•
orta müddәtli texniki xidmәt;

uzunmüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir.
tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır;
әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir;
növbәgünlük tapşırıqlar üzrә yerinә yetirilir;•
ortamüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir;

uzunmüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir.
növbәgünlük tapşırıqlar üzrә yerinә yetirilir;
әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir;

•
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21. Standart texniki xidmәt:

20. Müәssisәdә kiçikseriyalı vә fәrdi istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt növündәn istifadә
edilir?

19. Müәssisәdә ortaseriyalı istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt növündәn istifadә edilir?

18. Müәssisәdә kütlәvi vә iriseriyalı istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt növündәn istifadә
edilir?

17. Müәssisdә fәrdi istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt nәyin әsasında tәşkil edilir?

16. Müәssisdә seriyalı istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt nәyin әsasında tәşkil edilir?

15. Müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir?

tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır;•
ortamüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir;

uzunmüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir.
növbәgünlük tapşırıqlar üzrә yerinә yetirilir;
tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır;
әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir;•
ortamüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir;

dispeçer xidmәti.
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
standart texniki xidmәt;
çağırışcı texniki xidmәt;•
orta müddәtli texniki xidmәt;

dispeçer xidmәti.
çağırışcı texniki xidmәt;
standart texniki xidmәt;
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;•
orta müddәtli texniki xidmәt;

dispeçer xidmәti.
çağırışcı texniki xidmәt;
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
standart texniki xidmәt;•
orta müddәtli texniki xidmәt;

әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında.
perspektiv planlar;
operativistehsal tapşırıqları;
sex vә istehsal sahәlәrinin növbәgünlük tapşırıqları;•
orta müddәtli planlar;

әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında.
perspektiv planlar;
sex vә istehsal sahәlәrinin növbәgünlük tapşırıqları;
operativistehsal tapşırıqları;•
orta müddәtli planlar;

istehsalın texnologiyası;
isthesalın tәşkili tipi;
isthesalın tәşkili forması;
idarәetmә işçilәrinin sayından.•
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14. Müәssisdә istehsala texniki xidmәtin vәzifәlәrinә aid deyil?

13. Müәssisәdә aşağıdakılardan hansına istehsala texniki xidmәtin tәşkili tәsir göstәrmir?

12. Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin tәşkilinә qoyulan tәlәblәrә aiddir?

11. Aşağıdakılardan hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinin tәşkmillәşdirilmәsi yollarına aiddir?

10. Müәssisә miqyasında hәyata keçirilәn texniki xidmәtin formaları hansılardır?

8. Planlıxәbәrdarlıq texniki xidmәt:

7. Standart texniki xidmәt:

isthesalın miqyası;

peşәkәar vә stabil әmәk kollektivi formalaşdırmaq;
әsas istehsalları maddienerji ehtiyatları ilә tәchiz etmәk;
maşın vә avadanlıqları vaxtlıvaxtında tәmir etmәk;
standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;•
istehsal prosesinin gedişatında baş verә bilәcәk boşdayanmaları aradan qaldırmaq;

avadanlıqların saz vәziyyәtdә saxlanmasına;
mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasına;
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә;
satış bazarlarının düzgәn proqnozlaşdırılmasına.•
әsas sex vә istehsal sahәlәrinin alәtlәrlә sәmәrәli şәkildә tәmin olunmasına;

müxtәlif profilli istehsalların eyni bir ölkәdә yerlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir.
müxtәlif profilli istehsalların eyni bir mәkanda tәmәrküzlәşdirilmәsini tәmin etmәçlidir;
müәssisәnini satış bazarlarının genişlәndirilmәsini tәmin etmәlidir;
istehsala texniki xidmәt mütәrәqqi norma vә normativlәrә әsas lanmalıdır;•
istehsala texniki xidmәt mәhsuldar qüvvәlәrin optimal yerlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir;

müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradılması;
müәssisәnin marketinq strategiyasının formalaşdırılması;
kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi;
hissә vә qovşaqların xüsusi ixtisaslaşdırılmış zavodlarda hazırlanmasının tәşkili;•
müәssisәdә әsas sexlәrin sayının artırılması;

әsaslı, planlıxәbәrdarlıq vә normalaşdırılan texniki xidmәt;
qeyristandart vә çağrışcı texniki xidmәt;
qeyristandart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;
standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;•
planlı, çağrışcı vә texniki xidmәt;

әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәrin hazırlanmasıdır
orta seriyalı istehsal şәraitindә daha çox tәtbiq edilir vә tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә daha geniş tәtbiq edilir vә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr
üzrә yerinә yetirilir
növbә, günlük tapşırıqlar әsasında fәhlәlәrin özlәri tәrәfindәn kiçik seriyalı fәrdi istehsal şәraitindә tәtbiq edilir•
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasıdır

әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәrin hazırlanmasıdır
növbә, günlük tapşırıqlar әsasında fәhlәlәrin özlәri tәrәfindәn kiçik seriyalı fәrdi istehsal şәraitindә tәtbiq edilir
orta seriyalı istehsal şәraitindә daha çox tәtbiq edilir vә tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә daha geniş tәtbiq edilir vә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr
üzrә yerinә yetirilir

•
layihәnin işlәnmәsi mәqsә dә uyğunluğunun texniki vә texni kiiqtisadi әsaslandırılmasıdır
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6. Sәnaye müәssisәlәrindә yaradılan kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların sayına vә tәrkibinә
hansı amil tәsir göstәrmir?

5. Müәssisәdә istehsala texniki xidmәti hansı bölmәlәr hәyata keçirir?

4. Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin tәşkilinә qoyulan tәlәblәrә aid deyil?

3. Aşağıdakılardan hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinin tәşkmillәşdirilmәsi yollarına aid deyil?

2. İstehsala texniki xidmәtin formalaşdırılmasına tәsir edәn amil

35. Avadanlıqların mәnәvi köhnәlmәsi:

34. Avadanlıqların fiziki köhnәlmәsi nәdir?

33. Avadanlıqların amortizasiyası nәdir?

istehsalın miqiyası
istehsalın tәşkili tipi
istehsalın tәşkili forması
istehsala hazırlığın formalarından•
istehsalın tәşkili üsulu

әmәk haqqı şöbәsi vә enerji tәsәrrüfatı.
әsas sexlәr vә xidmәtedici sexlәr;
әsas sexlәr vә kömәkçi sexlәr;
alәt tәsәrrüfatı vә tәmir tәsәrrüfatı;•
marketinq şöbәsi vә maddi texeniki tәzcizat şöbәsi;

istehsala texniki xidmәt kompleks xarakter daşımalıdır.
istehsala texniki xidmәt xәbәrdaredici rol oynamalıdır;
istehsala texniki xidmәt mәqsәdәuyğun xarakter daşımalıdır;
istehsala texniki xidmәt mәhsuldar qüvvәlәrin optimal yerlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir;•
istehsala texniki xidmәt mütәrәqqi norma vә normativlәrә әsas lanmalıdır;

ixtisaslaşdırılmış anbarların yaradılması vә texniki nәzarәt işlәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
hissә vә qovşaqların xüsusi ixtisaslaşdırılmış zavodlarda hazırlanmasının tәşkili;
eyni xarakterli texniki xidmәt işlәrinin mәrkәzlәşdirilmәsi;
kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi;•
xidmәt işlәrinin ixtisaslaşdırılması;

istehsalın tәşkili tipi•
işçilәrin sayı
tәsәrrüfat mexanizmi
müәssisәnin qurluşu
istehsalın tәşkili normativlәri

avadanlıqlardan istifadәnin yaxşılaşdırılması hesabına yaranır
avadanlıqların boş dayanmalarının artması hesabına yaranır
avadanlıqların zaman keçdikcә texnikiis tis mar xassәlәrini itirmәsi hesabına yaranır
yeni daha mәhsuldar avadanlıqların yaranması hesabına yaranır•
avadanlıq parkının sturukturunun pislәşmәsi hesabına yaranır

avadanlıqlardan istifadә sәviyyәsinin artırılmasıdır
yeni daha mәhsuldar avadanlıqların yaradılmasıdır
avadanlıqların tәkrar istehsalının ucuz başa gәlmәsidir
avadanlıqların zaman keçdikcә texnikiis tis mar xassәlәrini itirmәsidir•
avadanlıqların zaman keçdikcә texnikiis tis mar xassәlәrinin yaxşılaşdırılmasıdır
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32. Avadanlıqların köhnәlmәsi növlәri hansılardır?

31. Avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi, korlanmış hissәlәrin
bәrpa olunması necә adlanır?

30. Avadanlıqlar qismәn sökülmәsi, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilmәsi necә
adlanır?

29. Avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilmәsi, onların yağlamasının hәyata keçirilmәsi, kiçik
qüsurların aradan qaldırılması necә adlanır?

28. Müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatının quruluşuna aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrir?

27. Müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatının quruluşuna aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrmir?

26. Modernlәşdirmә ilә әsaslı tәmir aparıldıqda aşağıdakılardan hansı hәyata keçirilir?

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

texniki vә sosial
texniki vә texnoloji
fiziki vә texniki
fiziki vә mәnәvi•
mәnәvi vә pisxoloji

cari tәmir.
tәmirlәr arası xidmәt;
modernlәşdirmә;
әsaslı tәmir;•
orta tәmir;

cari tәmir.
tәmirlәr arası xidmәt;
modernlәşdirmә;
orta tәmir;•
әsaslı tәmir;

cari tәmir.
orta tәmir;
modernlәşdirmә;
tәmirlәr arası xidmәt;•
әsaslı tәmir;

istehsal edilәn mәhsulların kefiyyәtinә texniki nәzarәtin tәşkili.
istehsal sahәlәrinin xammal vә materiallar tәmin olunma sәviyyәsi;
tәmir işçilәrinin yaşı;
istehsalın tәşkili tipi;•
tәmir edilәcәk avadanlıqların dәyәri;

tәmir işlәrinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi.
tәmir edilәcәk avadanlıqların yaşı;
istehsalın tәşkili tipi;
tәmir edilәcәk avadanlıqların dәyәri;•
tәmir edilәcәk avadanlıqların mürәkkәblik dәrәcәsi;
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25. Müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı adәtәn kimә tabe olur?

24. Tәmirtikinti sex hansı tәmir işlәrini hәyata keçirir?

23. Tәmirmexaniki sex hansı tәmir işlәrini hәyata keçirir?

22. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı üçün xarakterik olan işlәrә aiddir?

21. Müәssisәdә tәmirmexaniki sex adәtәtәn kimә tabe olur?

20. Müәssisәdә elektrotәmir sexi adәtәtәn kimә tabe olur?

19. Әsaslı tәmirdә:

avadanlıqlar qismәn sökülür vә bәzi detallar yenilәri ilә әvәz edilir.
avadanlıq sökülür vә köhnәlmiş detallar yalnız yenilәri ilә әvәz edilir;
avadanlığın boşdayınma hallarının aradan qaldırılması üçün tәdbirlәr hәyata keçirilir;
avdanlıqda onun mәhsuldarlığını artıran yeni detallar quraşdırılır;•
avadanlıqlar yalnız yağlanır vә müayinәdәn keçirilir;

әsas sexin rәisinә;
baş iqtisadçıya;
baş energetika;
baş mühәndisә.•
istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;

iş maşın vә avadanlıqlarının tәmirini hәyata keçirir.
alәtlәrin tәmirini hәyata keçirir;
energetika avadanlıqlarının tәmirini hәyata keçirir;
binaların tәmirini hәyata keçirir;•
texnoloji avadanlıqların tәmirini hәyata keçirir;

tikililәrin tәmirini hәyata keçirir.
alәtlәrin tәmirini hәyata keçirir;
energetika avadanlıqlarının tәmirini hәyata keçirir;
texnoloji avadanlıqların tәmirini hәyata keçirir;•
binaların tәmirini hәyata keçirir;

avadanlıqların amortizasiyasının hesablanması.
avadanlıqlara ölan tәlәbatın tәmin edilmәsi;
avadanlıqların bazar qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
avadanlıqların pasportlaşdırılması vә atestasiyası;•
avadanlığa tәlabatın hesablanması;

әsas sexin rәisinә.
baş iqtisadçıya;
baş energetika;
baş mexanikә;•
istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;

әsas sexin rәisinә.
istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
baş iqtisadçıya;
baş energetika;•
kommerziya mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;

avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;
avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;

•
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18. Orta tәmirdә:

17. Dövrü tәmirdә:

16. Tәmirlәr arası xidmәtdә:

15. Planlıehtiyat tәmir sistemi nәyin әsasәn aparılır?

14. Әsas fondların köhnәlmәsi növlәri hansılardır?

13. Tәmir tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

12. Tәmir tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi, korlanmış hissәlәrin bәrpa olunması
nәzәrdә tutulur.

•
avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri
müәyyәnlәşdirilir;

avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;•
avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;
avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri
müәyyәnlәşdirilir;
avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulur.

avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri
müәyyәnlәşdirilir;

•
avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;
avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;

avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;•
avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri
müәyyәnlәşdirilir;
avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;

istehsal proqramı әsasında;
planqrafiklәr әsasında.•
әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında;
çağrışlar әsasında;
sifarişlәr әsasında;

texniki vә mәnәvi
fiziki vә mәnәvi•
texnoloji vә sosial
kütlәvi mәnәvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi
texniki vә texnoloji

yeni vә daha mәhsuldar avadanlıqların tәtbiqini tәmin etdilmәsi.
avadanlıqların vaxtından tez köhnәlmәsinin qarşısının alınması;•
avadanlıqların sayının artırılması;
avadanlıqların sayının azaldılması;
tәmir üçün zәruri kadrların hazırlanması;

tәmir üçün lazım olan hissәlәri hazırlamaq;
yeni vә daha mәhsuldar avadanlıqların tәtbiqini tәmin etmәk.•
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11. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrü fa tının tәrkibinә daxildir?

10.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrü fa tının tәrkibinә daxil deyildir?

9. Tәmir işlәrinin planlaşdırılması prosesindә aşağıdakılardan hansı hәyata keçirilir?

8. Tәmir işlәrinin planlaşdırılması prosesindә aşağıdakılardan hansı hәyata keçirilmir?

7. Tәmir işlәrinin aparılması sisteminә aşağıdakılardan hansı aiddir?

6. Tәmir işlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

5. Tәmir işlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

avadanlıqların vaxtından tez köhnәlmәsinin qarşısını almaq;
tәmir şlәrini hәyat keçirmәk;
avadanlıqları daima işә hazır vәziyyәtdә saxlamaq;

dispeçer xidmәti;
tәmirtikinti sexi.•
әsas sexlәr;
xidmәtedici sexlәr;
tikintiquraşdırma tәşkilatı;

avadanlıq vә ehtiyat hissәlәri anbarları.
dispeçer xidmәti;•
tәmirmexaniki sex;
tәmirtikinti sexi;
elektrotәmir sexi;

alınmış avadanlığın әmәktutumu tәyin edilir;
tәmir işlәrinin әmәktutumu tәyin edilir;•
tәmir işlәrinin yerinә yetirilmәsinә müәssisә rәhbәrliyinin sәrf edәcәyi vaft müәyyәn edilir.
tәmirçi fәhlәlәrin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir;
istifadә edilәn avadanlığın mәhsuldarlığı qiymәtlәndirilir;

tәmir işlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf edilәcәk ümumi vaxt müәyyәn edilir;
tәmir işlәrinin әmәktutumu tәyin edilir;
tәmir tskilinin uzunluğu (davamiyyәti) hesablanılır;
tәmirçi fәhlәlәrin sayı müәyyәn edilr;
tәmirçi fәhlәlәrin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir.•

texniki qulluq vә texniki tәminat sistemi.
maddtexniki tәminat tәmir sistemi;
planehtiyat tәmir sistemi;•
planhazırlıq tәmir sisremi;
maddtexniki hazırlıq tәmir sistemi;

konstruktor hazırlığı;
texniki qulluq;•
maddtexniki tәminat;
texniki hazırlıq;
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi;

texniki hazırlıq;•
tәmirlәrarası xidmәt;
kiçik tәmir;
müayinәlәr;
texniki qulluq;
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4. Müasir dövrdә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

3. Tәmirin hansı növündә texnoloji maşın vә avadanlıqlar tamamilә sökülür?

2. Avadanlıqlarda tәmir işi nә vaxt hәyata keçirir?

1. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı üçün xarakterik olan işlәrә aid deyil?

25. Alәt itkilәrinә nә daxil deyil?

24. Alәtlәrin alәtlәrin faydalı sәrfi:

23. Alәtlәrin mәsrәf normasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

22. Aşağıdakılardan hansı mexaniklәşdirilmiş alәtlәrә aiddir?

istehsalın inkişaf fondundan
vahid tәmir fondundan•
amortizasiya fondundan
nizamnamә fondundan
aksiya fondundan

cari tәmirdә
әsaslı tәmirdә•
kiçik tәmirdә
orta tәmirdә
bәrpa tәmirdә

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

avadanlıqların pasportlaşdırılması vә atestasiyası;
avadanlığa tәlabatın hesablanması;•
avadanlıqların modernizasiyası.
avadanlıqlara texniki xidmәt vә onların tәmiri üçün işlәrin planlaşdırılması vә yerinә yetirilmәsi;
tәmirin texnoloji proseslәrinin hazırlanması vә onların tәminatı;

mәmulatın emal edilmәsi prosesindәyarananitkilәr;
alәtlәrin istehsalı zamanı yaranan itkilәr;•
alәtlәrin istifadәsi zamanı yaranan itkilәr.
alәtlәrin saxlanılması zamanı yaranan itkilәr;
texnoloji proseslәrlә bağlı itkilәr;

istehsal texnologiyasından irәli gәlәn tullantılar da nәzәrә almaqla mәhsulun hazırlanmasında istifadә olunan
miqdarıdır;
istehsal edilmiş mәhsulun alәtlәrin cәmi dәyәrinә nisbәtidir.
alәtlәrin әmәtәlik mәhsulun maya dәyәrindә payıdır;
aәtlәrin istehsalına sәrf edilmiş metalın çәkisidir;
bilavasitә mәhsulun hazırlanmasında istifadә olunan miqdarıdır;•

alәtlәr ehtiyatlarının faydalı sәrfi;
istehsal edilәnmәhsulunәmәktutumundan.•
tәsadüfi sәbәblәr üzündәn әmәlә gәlәn birdәfәlik itkilәr;
istehsal texnologiyasından itkilәr;
istehsal texnologiyasından irәli gәlәn tullantılar;

çәkic;
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21. Aşağıdakılardan hansı dәzgah alәtlәrinә aid deyil?

20. Aşağıdakılardan hansı әl alәtlәrinә aiddir?

19. Aşağıdakılardan hansı alәt növlәrinә aid deyil?

18. Alәtlәr hansı növlәrә bölünür?

17. Cari ildә mexanikiemal sexindә 462 min әdәd hissәnin emal olunması nәzәrdә tutulmuşdur. Kәsici
alәtin maşınla işlәmә vaxtı 10 saat vә alәtin köhnәlmә vaxtı 66 saat olarsa, sexin kәsici alәtlәrә olan ümumi
tәlәbatı nә qәdәr olacaqdır?

16. Aşağıdakılardan hansı alәt ehtıyatlarının növlәrinә aid deyil?

15. Cari ildә mexanikiemal sexindә 891 әdәd hissәnin emal olunması nәzәrdә tutulmuşdur. Bir hissәnin
emal olunmasına sәrf olunan vaxt 2 saat vә alәtin köhnәlmә vaxtı 66 saat olarsa, sexin kәsici alәtlәrә olan
ümumi tәlәbatı nә qәdәr olacaqdır?

yonucular.
frezerbaşlıqları;
deşicilәr;
pnevmatikalәtlәr;•

çәkic;•
yonucular.
burğular;
frezerbaşlıqları;
deşicilәr;

çәkic;•
indikatorlar;
saxlayıcılar.
frezerbaşlıqları;
manometrlәr;

sığorta alәtlәri.•
mexniklәşdirilmiş alәtlәr;
dәmir alәtlәri;
dәzgah alәtlәri;
әl alәtlәri;

universal vә xüsusi;•
fәrdi vә qrup;
cari vә sığorta.
fәrdi vә kütlәvi;
texniki vә texnoloji;

1341 әdәdә;
70 min әdәd;•
125 min әdәd.
117612 әdәd;
3049 min әdәd;

«sifariş nöqtәsi» ehtiyatı;
minimum ehtiyat;
çağırış ehtiyatı;•
maksimum ehtiyat;
sığorta ehtiyatı.
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14. Alәtlәrin mәsrәf normasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

13. Aşağıdakılardan hansı kömәkçi alәtlәrә aiddir?

12. Aşağıdakılardan hansı dәmir alәtlәrinә aiddir?

11. Aşağıdakılardan hansı ölçü alәtlәrinә aiddir?

10. Aşağıdakılardan hansı kәsici alәtlәrә aiddir?

9. Aşağıdakılardan hansı ma şınqayırma zavodlarında istifadә olunan alәt növlәrinә aid deyil?

8. Alәtlәrә ehtiyatın hәcminә hansı amil tәsir göstәrir?

29403 әdәd;
27 әdәdә;•
117612 әdәd;
125 әdәd.
8 әdәd;

tәsadüfi sәbәblәr üzündәn әmәlә gәlәn birdәfәlik itkilәri.
istehsal texnologiyasının tәtbiqindәn әldә edilәn gәlir;•
alәt ehtiyatlarının faydalı sәrfı;
istehsal texnologiyasından vә şәraitindәn irәli gәlәn tullantıları;
istehsal texnologiyasından vә şәraitindәn irәli gәlәn itkilәr;

çәkic;
saxlayıcılar.•
frezerlәr;
manometrlәr;
tәsәrrüfat inventarı;

saxlayıcılar.
çәkic;•
frezerlәr;
manometrlәr;
tәsәrrüfat inventarı;

saxlayıcılar.
manometrlәr;•
frezerlәr;
tәsәrrüfat inventarı;
çәkic;

saxlayıcılar.
frezerlәr;•
manometrlәr;
tәsәrrüfat inventarı;
çәkic;

kәsici alәtlәrә;
emaledici alәtlәr;•
kömәkçi alәtlәr.
dәmir alәtlәr;
ölçü alәtlәri;

alәtlәrin indekslәşdirilmәsi.
alәtlәrin qabariti;
alәtlәrin tәsniflәşdirilmәsi;
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7. Alәtlәrә ehtiyatın hәcminә hansı amil tәsir göstәmir?

6. Alәtә tәlәbatı müәyyәnlәşdirәrkәn hansı göstәricidәn istifadә edilir?

5. Alәtlәrin indekslәşdirilmәsi nә mәqsәdlә aparılır?

4. Aşağıdakılardan hansı alәt tәsәrrüfatına aiddir?

3. Aşağıdakı bölmәlәrdәn hansı müәssisәnin alәt tәsәrrüfatının tәrkibinә aid deyil?

2. Alәtlәrin mәsrәf norması işlәnib hazırlanarkәn әsasәn hansı üsullardan istifadә edilir?

1. Aşağıdakılardan hansı alәt tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

alәt tәsәrrüfatında işlәyәnlәrin ixtisas sәviyyәsi;
eyni vaxtda istifadә edilәn alәtlәrin sayı;•

alәtdәn istifadәnin ehtiyat әmsalı
alәtin iş yerlәrinә gәtirilmәsi dövrülüyü
alәtlәrin indekslәşdirilmәsi•
eyni vaxtda istifadә edilәn alәtlәrin sayı
iş yerlәrinin sayı

saydan
normalaşdırmadan•
alәtlәrin tәsnifatından
alәtin görkәmindәn
gücdәn

alәt mәsrәfini normalaşdırarkәn
alәtlәri tәsniflәşdirәrkәn•
alәtlәri qablaşdırarkәn
alәtlәri tәmir edәrkәn
alәtlәrin bәrpa edәrkәn

alәt sexi, model sexi, madditexniki tәzcizat şöbәsi.
alәt sexi, model sexi, alәttәmir emalatxanası;•
әsas sexlәr, kömәkçi sexlәr vә xidmәtedici sexlәr;
әmәk haqqı şöbәsi, maliyyә şöbәsi vә tәmir şöbәsi;
istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә sahәnin dispetçeri;

alәt saxlayan vә paylayan anbarlar;
tәmirmexaniki sex.•
alәt sexi;
model sexi;
alәttәmir emalatxanaları;

әsas vә kömәkçi üsullar;
adi vә irilәşdirilmiş üsullar;•
irilәşdirilmiş vә әsas üsullar;
adi vә kömәkçi üsullar;
texniki vә tәşkilati üsullar;

müәssisәnin isthesal bölmәlәrini lazımi miqdarla vә çeşiddә texnoloji alәtlәrlә tәmin etmәk;
alәt istehsalı üzrә ixtisaslaşmış kadırların hazırlanması;•
xüsusi alәtlәrin müәssisәdә hazırlanmasını tәşkil etmәk.
universal alәtlәrin kәnardan alınmasını tәşkil etmәk;
müәssisә vә onun bölmәlәrindә alәt fondu ehtiyatlarını yaratmaq;
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39. Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı qruplara bölünür?

38. Yanacaqenerji balansları fәaliyyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә hansı qruplara bölünür?

37. Sexlәr üzrә enerjiyә tәlәbatın planlaşdırılmasının әsasında nә dayanır?

36. İşıqlandırma üçün elektrik enerjisinin sәrfi hәcmi:

35. Müәssisәdә pardan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilmir:

34. Texnoloji mәqsәdlәr üçün enercidәn istifadә edilir:

33. Tәsәrrüfat vә mәişәt işlәrin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә enercidәn istifadә edilmir:

32. Tәsәrrüfat vә mәişәt işlәrin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә enercidәn istifadә edilir:

ümumzavod vә iş yerlәri üzrә olan enerji balansları.
xarici vә daxili yanacaq balansları;
perspektiv vә cari balansları;
istilik vә elektrik enerji balansları;•
ümumzavod vә sex enerji balansları;

ümumzavod vә iş yerlәri üzrә olan enerji balansları.
duru vә bәrk yanacaq balansları;
istilik vә elektrik enerji balansları;
perspektiv vә cari balansları;•
ümumzavod vә sex enerji balansları;

mәhsul vahidinә texnoloji vә mühәrrik enerjisinin sәrfinin sex norması vә natural ifadәdә istehsalın hәcmi•
әmәtәәlik mәhsulun maya dәyәrindә enerciyә çәkilәn xәrclәrin payı
mәhsul vahidinә enerci vә mühәrrik enercisinә sәrf olunan xәrclәrin hәcmi
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerci xәrclәrinin payı vә istehsalın hәcmi
müәssisәnin isteşsal hәcmi vә enercinin maya dәyәri

işıqlandırılan sahәyә vә işıq landırma normasına görә müәyyәn edilir
avadanlıqların sayına, işıq landırma normasına vә işıqlanlırma saatlarının plan miqdarına görә müәyyәn edilir
işçilәrin sayına, işıq landırma normasına vә işıqlanlırma saatlarının plan miqdarına görә müәyyәn edilir
işıqlandırılan sahәyә, işıq landırma normasına vә işıqlanlırma saatlarının plan miqdarına görә müәyyәn edilir•
binaların hәcminә, onların sahәsinә vә işıq landırma normasına görә müәyyәn edilir qızdırmaq üçün

mәişәt ehtiyacları üçün
mühәrrik enerjisi kimi
texnoloji mәqsәdlәr üçün
otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün•
binaları qızdırmaq üçün

tozun sorulması üçün
otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün
binaların qızdırılması üçün
yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün•
binaların işıqlandırılması üçün

tozun sorulması üçün
otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün
binaların qızdırılması üçün
yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün•
binaların işıqlandırılması üçün

nәqliyyat vasitәlәrini hәrәkәtә gәtirmәk üçün
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31. Yanacaqenerji balansları istehsalı әhatә etmәlәrinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?

30. Yanacaqenerji balansları fәaliyyәt müddәtinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?

29. Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?

28. Binanın qızdırılması üçün par sәrfinin hesablanması zamanı hansı amil nәzәrә alınmır?

27. Binanın qızdırılması üçün par sәrfinin hesablanması zamanı hansı amid nәzәrә alınmır?

26. Cari ildә müәssisәdә 7000 әdәd mәlumat hazır lan mış vә onların istehsal edilmәsi üçün 3500 kVt
saat elektrik enerjisi sәrf edil mişdir. Bu şәrtlәr daxilindә mәhsulun elektrik enerji tutumu nәyә bәrabәrdir?

24. Müәssisәdә soba tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?

yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün
avadanlıqların mühәrriklәrini işlәtmәk üçün
binaların işıqlandırılması üçün•
kimyәvi proseslәri hәyata keçirmәk üçün

sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar
perspektiv vә cari enerji balansları
elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara•
xammal, mәhsul vә enerji balansları

sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar
ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
perspektiv vә cari enerji balansları•
xammal, mәhsul vә enerji balansları

sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar
ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
perspektiv vә cari enerji balansları
elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları•
xammal, mәhsul vә enerji balansları

binada avadanlıqların sayı
ventilyasiya qurğularının gücü
işıq landırma norması
qızdırma möv sü mü nün müddәti•
mәhsul vahidinә mühәrrik enerjisinin sex norması

qızdırma möv sü mü nün müddәti
xa ric dә havanın orta temperatur
binanın daxilindә mövsüm üçün müәyyәn olunan optimal temperatur
binada avadanlıqların sayı•
binanın hәcmi

0.2
3500.0
2.0
0.5•
10500.0

transfarmator tәsәrrüfatı
qaz (buxar) şәbәkәlәri
qazanxanalar

•
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23. Müәssisәdә qaz tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?

22. Müәssisәdә qaz tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?

21. Müәssisәdә istilikgüc tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?

20. Müәssisәdә istilikgüc tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilmir?

19. Aşağıdakılardan hansı energetika tәsәrrüfatının vәzifәlәrinә aiddir?

18. Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının tәşkili qarşısında hansı tәlәb qoyulmur?

17. Müәssisәnin enerjidәn necә istifadә edildiyinin tәhlili üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istifadә
edilir?

bәrk vә maye yanacaqla işlәdilәn peçlәr•
enerjitәmir sexi

qaz (buxar) şәbәkәlәri•
qazanxanalar
enerjitәmir sexi
transfarmator tәsәrrüfatı
elektrik şәbәkәlәri

elektrik şәbәkәlәri
enerjitәmir sexi
qazanxanalar
qaz (buxar) şәbәkәlәri•
oksigen vә asitilen stansiyaları

elektrik şәbәkәlәri
enerjitәmir sexi
qaz (buxar) şәbәkәlәri
qazanxanalar•
oksigen vә asitilen stansiyaları

hava vә buxar şәbәkәlәri
kompressor stansiyaları
qazanxanalar
oksigen vә asitilen stansiyaları•
nasos stansiyaları

enerciyә qәnaәt edәn texnologiyalar yaratmaq;
enerji tәsәrrüfatı üçün ixtisaslı işçilәrin hazırlanması;
bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;
alınma mәnbәlәrindәn asılı olaraq enerjini ümumizavod şәbәkәlәri vә qurğuları arasında bölüşdürmәk;•
daha mәhsuldar energetika avadanlıqlarının istehsalını tәşkil etmәk;

enerji növlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi;
mövcud enerji avadanlıqlarının keyfiyyәtlә tәmir olunması;
mövcud enerji avadanlıqlarından düzgün istifadә edilmәsi;
yanacaq növlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi.•
enerji tәsәrrüfatı üçün ixtisaslı işçilәrin hazırlanması;

enerji tәsәrrüfatı işçilәrinin әmәk haqqı;
istehsal edilәn mәhsulun fondtutumu;
istehsal edilәn mkәhsulun әmәktutumu;
enerji qurğularının gücü.•
müәssisәnin idarә edilmәsi xәrclәrinin hәcmi;
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16. Müәssisәnin enerjidәn necә istifadә edildiyinin tәhlili üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istifadә
edilmir?

15. Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının iqtisadi göstәricilәrinә aid deyil?

14. Müәssisәdә enerjiyә tәlәbatının hәcminә hansı amil tәsir göstәrir?

13. Müәssisәdә enerjiyә tәlәbatının hәcminә hansı amil tәsir göstәmir?

12. Müәssisәlәrin yanacaqenerji balansları tәrtib olunarkәn aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

11. Aşağıdakılardan hansı istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balanslarının
bölündüyü qruplara aiddir?

10. Aşağıdakılardan hansı istehsal әhatә etmәlәrinә görә yanacaqenerji balanslarının bölündüyü
qruplara aid deyil?

enerji qurğularının gücü.
fabrikzavod şәbәkәsindәn energi itkisinin miqdarı;
müәssisә üzrә mәhsul vahidinә düşәn enerjinin xüsusi mәsrәf norması;
müәssisnin idarә edilmәsi xәrclәrinin hәcmi;•
mәhsulun maya dәyәrinin tәrkibindә enerjiyә çәkilәn xәrclәrin xüsusi çәkisi;

1 ton kömürün maya dәyәri;
1 mqkal istiliyin maya dәyәri;
1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri;
1 ton istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәri.•
1 kub m tәbii qazın maya dәyәri;

energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin sayı.
kәnara satılacaq enerjinin hәcmi;
energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları;
ventilyasiya mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;•
istifadә edilәn avadanlıqların dәyәri;

isitmә mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;
ventilyasiya mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;
texnoloji vә hәrәkәtverici (mühәrrik) enerjinin hәcmi;
energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin sayı.•
işıqlandırma mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;

müәssisәnin energetika tәsәrrüfatının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi;
enerji istehsalının vә istehlakının sәmәrәli strukturu müәyyәnlәşdirilir;
enerji ehtiyatlarından istifadәnin sәmәrәliliyini tәhlil edilir;
müәssisәdә istehsal fәhlәlәrinin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi.•
enerjiyә qәnaәt olunması;

ümumzavod üzrә olan balanslar.
istehsal sahәlәri üzrә olan balanslar;
iş yerlәri üzrә olan balanslar;
istilik enerji balansları;•
sex üzrә olan balanslar;

ümumzavod üzrә olan balansları.
istehsal sahәlәri üzrә olan balansları;
iş yerlәri üzrә olan balansları;
elektrik enerji balansları;•
sex üzrә olan balansları;
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9. Aşağıdakılardan hansı istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balanslarının bölündüyü
qruplara aid deyil?

8. Müәssisәnin binasının qızdırılması üçün para olan tәlәbatın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?

7. Müәs sisәnin energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlili hansı istiqamәtdә hәyata keçirilmir?

6. Müәs sisәnin energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlili hansı istiqamәtdә hәyata keçirilir?

5. Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının iqtisadi göstәricilәrinә aşağıdakılar daxildir:

4. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin enerji xidmәtinin funksiyalarına daxil deyil:

3. Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının tәrkibinә hansı bölmәlәr daxil edilir:

duru yanacaq balansları;
istilik enerji balansları;
elektrik enerji balansları;
kәnardan alınmış yanacaq balansları.•
bәrk yanacaq balansları;

qızdırılan binanın xarici hәcmi.
binanın daxilindә havanın orta temperaturu;
qızdırma mövsümünün müddәti;
binada istehsal edilәn mәhsulun hәcmi;•
binanın xaricindә olan havanın orta temperaturu;

mövcud enerji növlәrindәn necә istifadә olunmasını müәyyәnlәşdirilir.
müәssisәnin vә onun ayrıayrı bölmәlәrinin enerji resurslarının müxtәlif növlәri ilә tәchiz olunma sәviyyәsinin
tәhlili;
enerji növlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәrinin nә sәviyyәdә olması müәyyәn edilir;
energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir;•
enerji resurslarından istifadәnin tәhlili;

istifadә edilәn istehsal avadanlıqlarının mәhsuldarlığı qiymәtlәndirilir.
alınmış avadanlığın әmәktutumu tәyin edilir;
müәssisәnin energetika tәsәrrüfatının işlәrinin yerinә yetirilmәsinә müәssisә rәhbәrliyinin sәrf edәcәyi vaft
müәyyәn edilir;
müәssisәnin vә onun ayrıayrı bölmәlәrinin enerji resurslarının müxtәlif növlәri ilә tәchiz olunma sәviyyәsinin
tәhlili;

•
energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir;

elektrik enerjisinin istehsal xәrclәri; 1 mqkal istiliyin mәhsuldarlığı; 1 ton suyun istifadә sәviyyәsi; 1 kub m tәbii
qazın maya dәyәri.
elektrik enerjisinin istehsal xәrclәri; 1 mqkal istiliyin maya dәyәri; 1 ton suyun maya dәyәri; 1 kub m tәbii qazın
maya dәyәri; mәhsulun sex maya dәyәri; 100 kub m sıxılmış havanın maya dәyәri.
1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri; mәhsul vahidinin maya dәyәri; 1 kub m suyun maya dәyәri; 1 kub m
tәbii qazın maya dәyәri; әmәk mәhsuldarlığı; 100 kub m sıxılmış havanın maya dәyәri.
1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri; 1 mqkal istiliyin maya dәyәri; 1 kub m suyun maya dәyәri; 1 kub m
tәbii qazın maya dәyәri; 1 ton kömürün maya dәyәri; 100 kub m sıxılmış havanın maya dәyәri.

•
1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri; 1 mqkal istiliyin maya dәyәri; 1 ton suyun maya dәyәri; 1 kub m tәbii
qazın maya dәyәri; fondverimi; dövriyyә vәsaitinin dövr sürәti.

elektrik avadanlıqlarına, şәbәkәlәrinә, rabitә xәtlәrinә xidmәtin tәşkili;
bütün növ enerjilәrә vә enerji daşıyıcıları üzrә tәlabatların hesablanması, müәssisәnin enerji balansının tәrtibi vә
müәssisәnin enerjinin zәruri növlәri ilә tәmin olunmasının tәşkili;
enerji tәsәrrüfatına dair normativlәrin hazırlanması;
bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;•
elektrik avadanlıqlarının tәmirinin planlaşdırılması;

әsas vә kömәkçi sexlәr; tәmir sexi; qaz tәsәrrüfatı; enerjigüc tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
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2. Enerjinin mәsrәf norması işlәnib hazırlanarkәn әsasәn hansı üsullardan istifadә edilir?

1. Aşağıdakılardan hansı energetika tәsәrrüfatının vәzifәlәrinә aid deyil?

56. Aşağıdakılardan hansı anbar tәsәrrüfatının funksiyalarına aid deyildir?

55. Anbarların texniki cәhәtdәn tәhciz olunması hansı amildәn asılıdır?

54. Anbarların texniki cәhәtdәn tәhciz olunması hansı amildәn asılı deyildir?

53. İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisә anbarları hansı qruplara bölünür?

52. Anbarların faydalı sahәsi necә müәyyәn olunur?

istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; anbar tәsәrrüfatı; alәt tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; qaz tәsәrrüfatı; alәt tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; qaz tәsәrrüfatı; enerjigüc tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı•
kompressor sexi; istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; yardımçı tәsәrrüfatlar; enerjigüc tәsәrrüfatı; soba
tәsәrrüfatı

diferensiallaşdırılmış vә әsas üsullar.
diferensiallaşdırılmış vә kömәkçi üsullar;
diferensiallaşdırılmış vә texniki üsullar;
diferensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsullar;•
diferensiallaşdırılmış vә adi üsullar;

enerji ehtiyatlarına qәanәt edilmәsinә nail olmaq vә energetika tәsәrrüfatının saxlanılmasına çәkilәn xәrclәri
minimuma endirmәk üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq vә hәyata keçirmәk;
alınma mәnbәlәrindәn asılı olaraq enerjini ümumizavod şәbәkәlәri vә qurğuları arasında bölüşdürmәk;
kәnardan alınan enerjini istehlak edilmәsi mümkün olan parametrlәrә çevirmәk;
bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;•
maye vә bәrk yanacaq növlәrini lazımı şәraitdә vә keyfiyyәtdә saxlanılmasını tәmin etmәk;

düzgün cavab yoxdur
xammal vә materialların istehsala buraxılışı;
hazır mәhsulun alıcıyı yollanması üçün hazırlanması;
material ehtiyatlarının hәrәkәtinin uçotunun aparılması;
müәssisәyә daxil olan xammal vә materialların keyfiyyәtinә nәzarәt.•

müәssisәnin tәşkilati strukturundan.
müәssisәdә kadrların ixtisas sәviyyәsindәn;
saxlanılan materialların növü, forma vә miqdarından;•
әsas fondların dәyәrindәn;
müәssisәdә әmәyin tәşkili sәviyyәsindәn;

saxlanılan materialların növündәn;
müәssisәnin tәşkilati strukturundan.•
anbarların yerlәşmәsindәn;
materialların nәqli sistemindәn;
saxlanılan materialların forma vә miqdarından;

avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal
tullantıları saxlanılması üçün yaradılan anbarlar;
ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.•
bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;
tәchizat, istehsal vә satış anbarları;
ümumizavod vә sex anbarları;

stasionar qaldırıcınәqliyyat avadanlıqlarının tutduğu sahә әsasında.
döşәmәnin 1 kv. metrinә yüklәn mәnin müәyyәn olunması әsasında;•
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51. Anbarın ümumi sahәsi hesablanarkәn aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

50. Aşağıdakılardan hansı materialların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә vә iş yerlәrinә çatdırılması üsullarına
aiddir?

49. Aşağıdakılardan hansı tәyinatına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aiddir?

48. Tәyinatına görә müәssisә anbarları hansı qruplara bölünür?

47. Aşağıdakılardan hansı funksiyalarına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aiddir?

46. Aşağıdakılardan hansı funksiyalarına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aid deyildir?

45. Aşağıdakılardan hansı konstruksiyasına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aiddir?

•
әsas fondların yüklәnmәsi әsasında;
istehsal meydançalarının 1 kv.mnә düşәn mәhsulun hәcmi ilә;
iş maşın vә avadanlıqlarının tutduğu sahә әsasında;

faydalı sahә;
iş maşın vә avadanlıqlarının tutduğu sahә;•
stasionar qaldırıcınәqliyyat avadanlıqlarının tutduğu sahә.
xidmәti sahә;
qәbul etmә vә buraxılış meydançalarının tutduğu sahә;

perspektiv vә cari üsullar;
passiv vә fәal üsullar;•
analitik vә eksperimental üsullar;
adәi vә irilәşdirilmiş üsullar;
texniki vә texnoloji üsullar;

tәchizat anbarları;
bağlı anbarlar;
ixtisaslaşdırılmış.
sex anbarları;•
universal anbarlar;

ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.
ümumizavod vә sex anbarları;•
bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;
tәchizat, istehsal vә satış anbarları;
avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal
tullantıları saxlanılması üçün yaradılan anbarlar;

ixtisaslaşdırılmış.
universal anbarlar;
tәchizat anbarları;•
bağlı anbarlar;
sex anbarları;

istehsal vә satış anbarları;
sex anbarları;•
tәchizat anbarları;
istehsal anbarları;
satış anbardarı;

universal anbarlar.
açıq anbarlar;•
tәchizat anbarları;
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44. Aşağıdakılardan hansı konstruksiyasına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aid deyildir?

43. Konstruksiyasına görә müәssisә anbarları hansı qruplara bölünür?

42. Sәnaye müәssisәlәrindә material re surs  larının ehtiyatları üzrә maksimumminimum nәzarәt
üsulunun tәtbiqindә ma terial eh ti yat larının minimum qaliğı necә hesablanır?

41 Sәnaye müәssisәlәrindә material re surs  larının ehtiyatları üzrә maksimumminimum nәzarәt üsulunun
tәtbiqindә ma terial eh ti yat larının maksimum qaliğı necә hesablanır?

37. Sәnaye müәssisәlәrindә avtomobilә olan tәlәbatın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?

35. Sәnaye müәssisәlәrindә yükdaşıma sistemlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

34. Nәqliyyat vasitәlәri mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә bölünür:

sex anbarları;
ixtisaslaşdırılmış anbarlar;

düzgün cavab yoxdur
xüsusi anbarlar;
ixtisaslaşdırılmış.•
yarımaçıq anbarlar;
açıq anbarlar;

ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.
ümumizavod vә sex anbarları;
tәchizat, istehsal vә satış anbarları;
bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;•
avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal
tullantıları saxlanılması üçün yaradılan anbarlar;

sığorta ehti yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi kimi.
sığorta ehti yatı vә mak simum cari ehtiyat toplanır;
sığorta ehti yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә mak simum cari ehtiyat toplanır;
sığorta ehti yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә minimum cari ehtiyat toplanır;•
mak simum cari ehtiyatdan sığorta ehti yatı çıxılır;

sığorta ehti yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi kimi;
mak simum cari ehtiyatdan sığorta ehti yatı çıxılır;
sığorta ehti yatı vә mak simum cari ehtiyat toplanır;
sığorta ehti yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә mak simum cari ehtiyat toplanır;•
sığorta ehti yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә minimum cari ehtiyat toplanır;

avtomobilin yükqaldırma qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı.
bir avtomobilin yükqaldırma qabiliyyәti;
plan ilindә daşınacaq yüklәrin miqdarı;
bir avtomobilin yanacaq sәrfi;•
avtomobili iş növbәsinin uzunluğu;

cari vә perspektiv.
daimi vә mövsümü;
fasilәsiz vә fasilәli;
standartqrafik vә sifarişlәr üzrә;•
cari vә opreativ;

qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;
daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәnlәr;
fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;

•
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33. Nәqliyyat vasitәlәri hәrәkәt etmә istiqamәtlәrinә görә bölünür:

32. Nәqliyyat vasitәlәri fәaliyyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә bölünür:

31. Nәqliyyat vasitәlәri iş rejimlәrinә görә bölünür:

30. Zavoddaxili nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin etmir?

29. Zavodxarici nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin edir?

28. Zavoddaxili nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin edir?

27. Zavodxarici nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin etmir?

mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşıdılmış nәqliyyat vasitәlәri.•
üfiqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri;

üfiqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri;•
qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;
daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәnlәr;
fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;
mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşıdılmış nәqliyyat vasitәlәri.

mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşıdılmış nәqliyyat vasitәlәri.
üfiqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri;
fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;
daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәnlәr;•
qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;

fasilәsiz vә çağırışçı rejimlә fәaliyyәt göstәrәnlәr.
çağırışçı vә çağırışsız rejimlә fәaliyyәt göstәrәnlәr;
müәssisәdaxili vә müәssisәdәnxaric fәaliyyәt göstәrәnlәr;
fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;•
qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;

müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.
müәssisә sexlәri arasında;
müәssisә xammal vә material anbarı ilә iş yerlәrini;
müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;•
müәssisәnin sexlәri ilә hazır mәhsul anbarları;

müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.
müәssisә sexlәri arasında;
müәssisә xammal vә material anbarı ilә iş yerlәrini;
müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;•
müәssisәnin sexlәri ilә hazır mәhsul anbarları;

müәssisә ilә tәchizat bazaları;
müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;
müәssisә ilә dәniz limanları;
müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.•
müәssisә ilә aeroport;

müәssisә ilә tәchizat bazaları;
müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;
müәssisә ilә dәniz limanları;
müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.•
müәssisә ilә aeroport;
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26. Müәssisәdә nәqliyyat vasitәlәrinin növlәrinin seçilmәsindә hansı amil nәzәrә alınmır?

25. Aşağıdakılarından hansı sәnaye müәssisәlәindә nәqliyyat tәsәrrüfatının işçilәri peşә tәrkibinә daxil
deyil?

24. İri vә orta seriyalı s istehsallarda nәqliyyat xidmәtinin hansı növlәrindәn istifadә edilir?

23. Fәrdi vә kiçik seriyalı istehsallarda nәqliyyat xidmәtinin hansı növlәrindәn istifadә edilir?

22. Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının tәrkibi vә quruluşuna aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrir?

21. Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının tәrkibi vә quruluşuna aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir
göstәrmir?

20. Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

19. Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtetmә istiqamәtlәri;
nәqliyyat vasitәlәrinin iş rejimlәri;
nәqliyyat vasitәlәrinin tәyinatı;
nәqliyyat vasitәlәrini idәarәedәnlәrin yaşı.•
nәqliyyat vasitәlәrinin fәaliyyәt göstәrmә müddәti;

әsas fәhlәlәr.
krançılar;
sürücülәr;
nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri ilә mәşğul olan çilingәrlәr;•
yüklәyici fәhlәlәr;

çağırışsız vә günlük operativ plan tapşırıqları üzrә.
çağırışçı vә çağırışsız;
çağırışçı vә әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr üzrә;
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr vә günlük operativ plan tapşırıqları üzrә;•
çağırışçı vә günlük operativ plan tapşırıqları üzrә;

çağırışsız vә günlük operativ plan tapşırıqları (sifarişlәri) üzrә.
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr vә günlük operativ plan tapşırıqları (sifarişlәri) üzrә;
çağırışçı vә әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr üzrә;
çağırışçı vә çağırışsız;•
çağırışçı vә günlük operativ plan tapşırıqları (sifarişlәri) üzrә;

daşınacaq mәhsulların qiymәtlәri;
daşınacaq xammal vә materialların qiymәtlәri;
istifadә edilәn avadanlıqların yaşları.
daşınacaq xammal vә materialların növlәri;•
istehsalın sәmәrәliliyi;

istehsalın tәşkili forması;
daşınacaq xammal vә materialların növlәri;
daşınacaq mәhsulların növlәri;
istehsalın tәşkili tipi;
istifadә edilәn avadanlıqların yaşları.•

yeni vә mәhsuldar nәqliyyat vasitәlәri yaratmaqdan.
nәqliyyat vasitәlәrinin amortizasiyasının hesablamaqdan;
nәqliyyat vasitәlәrinә texniki xidmәt göstәrmәkdәn;•
nәqliyyat vasitәlәrinin satışının tәşlini tәmin etmәkdәn;
nәqliyyat sahәsi üzrә mütәxәssis hazırlamaqdan;
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18. Madditexniki tәminatın hansı forması seçilәrkәn tranzit vә sifariş normaları әsas götürülür?

17. Müәssisәdә sexlәrin materiallarla mәrkәzlәşdirilmiş üsulla tәchiz edilmәsindә hansı sxemdәn
istifadә edilmir?

16. Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?

15. Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?

12. Funksiyalarına görә anbarlar hansı qruplara bölünür?

11. Müәssisә nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә dәrәcәsi xarakterizә edәn göstәriciyә aid deyil?

yüksәk sәviyyәdә nәqliyyat xidmәti göstәrmәkdәn;
yeni vә mәhsuldar nәqliyyat vasitәlәri yaratmaqdan.•
istehsal prosesini müntәzәm surәtdә bütün zәruri maddienerji vә әmәk ehtiyatları ilә tәmin etmәkdәn;
nәqliyyat vasitәlәrinә texniki xidmәt göstәrmәkdәn;
nәqliyyat tәsәrrüfatının saxlanılmasına çәkilәn xәrclәri minimuma endirmәkdәn;

Kontrakt sistemi;
Tranzit forma;•
Әnәnәvi forma;
Anbar forma;
«Dәqiq vaxtında» sistemi;

zonadairәvi;
zona;•
rәqqas;
şüa;
dairәvi;

materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is  teh sal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt a nisbәti kimi;
materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is  teh sal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt a vurulur ;

•
istehsal proqraması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is  teh sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf
edilәn vaxta nisbәti kimi;
materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is  teh sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt  istehsal
proqramasına vurulur ;
materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is  teh sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt 
materialdan orta günlük mәsrәf normasına nisbәti kimi;

iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva lı istehsal proqramasına
vurulur ;
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva lı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi;
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva lına nisbәti kimi;
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva lına
vurulur ;

•
orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramasın
vurulur ;

ümumizavod vә sex anbarları;
avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal
tullantıları saxlanılması üçün yaradılan anbarlar;
ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar;
tәchizat, istehsal vә satış anbardarı;•
bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;

nәqliyyat vasitәsinin yük götürmә qabiliyyәtindәn istiafdә әmsalı
nәqliyyat vastәsinin iş vaxtından istifadә әmsalı
nәqliyyat vasitәnin reyslәrindәn istifadә әmsalı

•
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10. Yükdaşımada istifadә edilәn keyfiyyәt göstәricisi hansıdır?

9. Yük dövrüyyәsi nәcә göstәricidir?

8. Yükdaşıma prosesi hansı sistemlә hәyata keçirilir?

7. Fasilәli fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aiddir?

6. Fasilәsiz fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aiddir?

5. Fasilәli fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aid deyil?

4. Fasilәsiz fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aid deyil?

nәqliyyat vasitәsinin ümumi yürüşdәn istifadә әmsalı•
nәqliyyat vasitәsinin materialtutumluğu әmsalı

ton kilometr
orta daşınma mәsafәsi•
yükün daşınma mәsafәsi
kub metr
kvadrat metr

istehlak
istehsal
kәmiyyәt•
keyfiyyәt
tәlәbat

tarif sistemi.
standartqrafik sistemi;•
planxәbәrdarlıq sistemi;
akkord sitemi;
briqada sistemi;

axın xәtlәri.
lokomotivlәr;•
boru kәmәrlәri;
jalob sistemini;
konveyerlәr;

avtokarlar;
körpü kranları;
axın xәtlәri;•
elektrokarlar;
avtomobillәr.

avtomobillәr;
Lokomotivlәr;
avtokarlar;
axın xәtlәri.•
elektrokarlar;

axın xәtlәri.
avtokarlar;•
boru kәmәrlәri;
jalob sistemini;
konveyerlәr;
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3. Nәqliyyat vasitәlәri seçilәrkәn hansı tәlәbә әmәl ounmur?

2. İl әrzindә müәssisә daxilindә 130 min ton yükün daşınması gözlәnilir. Bir avtomobilin yükgötürmә
qabiliyyәti 10 ton, onun yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı 0,9 vә il әrzindәki reyslәrinin sayı 700
olarsa, müәssisәnin il әrzindә belә avtomobilә olan tәlәbatı nә qәdәrdir?

1. Yük dövrüyyәsinin hәcm göstәricilәri hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

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

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә «defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tәmin
edilmәsi» ilә bağlı olan xәrclәrә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aiddir?

seçilmiş nәqliyyat vasitәsi yaxşı manevrililik xüsusiyyәtinә malik olmalıdır;
müәyyәn edilmiş nәqliyyat vasitәlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermәlidir;
nәqliyyat vasitәlәrinin istehsalçılarının әmәk mәhsuldarlığı yüksәk olmalıdır.•
istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәrinin texniki parametrlәrindәn maksimum istifadә olunmalıdır;
seçilmiş nәqliyyat növünün texniki parametrlәri hәmin nәqliyat növünün xidmәt etdiyi istehsal prosesinin texniki
vә tәşkilati xüsusiyyәtlәrinә müvafiq gәlmәlidir;

19.0
21.0•
25.0
24.0
20.0

ton
ton kilometr•
kvadrat metr
kub metr
orta daşınma mәsafәsi

işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi•
hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması
tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sınaqların aparılması
istehsalçı vә istehlakçıların davranışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların müәyyәn edilmәsi
mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması

mәhsulun yenidәn emalı xәrclәri•
nәzarәtçimüfәttişlәrin әmәk haqqı xәrclәri
nәzarәt avadanlıq vә cihazlarının alınması xәrсlәri
materialın analizi vә sınaqdan keçirilmәsi xәrсlәri
nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri

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

umumzavod xәrclәri
yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr•
mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
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Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?

Mәhsulun fizikikimyәvi vә mexaniki xassәlәrinin xüsusi laboratoriya cihazlarının kömәyilә dәqiq
yoxlanılması hansı texniki nәzarәt növünә aiddir?

Mәhsulun ölçülәrinin xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılması hansı texniki nәzarәt növünә
aiddir?

İstehsal edilmiş mәhsulun standartlara, texniki şәrtlәrә, fabrikzavod normativlәrinә uyğunluq
dәrәcәsinin yoxlanılması hansı texniki nәzarәt növünә aiddir?

Müәyyәn bir mәhsulun hazırlanması prosesindә onun ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanmasına nәzarәt hansı
texniki nәzarәt növünә aiddir?

Kәnardan alınan xammal vә materialların keyfiyyәtinin onların istehsala buraxılmamışdan әvvәl
yoxlanılması hansı texniki nәzarәt növünә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aiddir?

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

son
ilkin
keyfiyyәt•
hәndәsi
seçmә

son
baxış
hәndәsi•
ilkin
seçmә

son•
ilkin
ucdantutma
seçmә
baxış

baxış
ucdantutma
ilkin
aralıq•
seçmә

baxış
seçmә
ucdantutma
ilkin•
aralıq

müәssisәdә idarәetmәnin keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk
istifadә edilәn avadanlıqların keyfiyyәtli tәmirinә nәzarәt etmәk
texnikanın keyfiyyәtinә nәzarәt
kәnardan daxil olan xammal vә materialların keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk•
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Texniki şәrtlәr:

Aşağıdakıladan hansı düzdür?

Aşağıdakıladan hansı sәhvdir?

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

Mәmulatın estetik göstәricilәri:

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

işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә nәzarәt etmәk

mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir
texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks
etdirir
mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr
sistemidir
mәhsulun keyfiyyәtinә, hazırlanması üsuluna, ona nәzarәt edilmәsi, qәbuluna, saxlanmasına vә istismarlarına,
tәtbiqinә olan әsas tәlәblәri özündә әks etdirir

•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş
funksiyaları icra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir
standartlaşdırma  texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları
özündә әks etdirir
mәmulatın etibarlılığı  mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn
xassәsidir
Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası  mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan
tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir

•
sertifikasiya  mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn
edil¬miş funksiyaları icra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt  mәhsulun müәyyәn edilmiş standartlara, fabrikzavod normativlәrinә
uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks etdirir
sertifikasiya  mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әk¬si¬ni tapmış tәlәblәrә cavab vermәsinin sınaqdan
keçirilmәsidir
Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası  mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan
tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir
mәmulatın etibarlılığı  mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn
xassәsidir

•
standartlaşdırma  normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliy¬yәtdir

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

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

•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

etibarlılıq göstәricilәri.
mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti
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Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi «insanmaşınmühit» sistemini xarakterizә edir?

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

Standartlaşdırma:

Sertifikasiya:

Mәmulatın etibarlılığı:

Texnolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?

Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası:

mәmulatın estetik göstәricilәri
ekoloji göstәricilәr•
erqonomik göstәricilәr

ekoloci göstәrijilәr
mәmulatın estetik göstәrijilәri
texnolojilik göstәrijilәri
erqonomik göstәrijilәr•
patenthüquq göstәrijilәri

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

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

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

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

•
mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir

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

mәhsulun keyfiyyәtnә nәzarәti üsullarının işlәnib hazırlanmasıdır
mәhsulun keyfiyyәtnә nәzarәti tәmin edәn tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini müәyyәn edәn tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir

•



05.05.2017

87/102

592

593

594

595

596

597

598

Texniki nәzarәt işlәrini hәyata keçirmәk üçün aşağıdakı üsullardan hansı tәtbiq edilmir?

Düzәldilmә mümkünlyünә görә qüsurlu mәhsullar hansı qruplara bölünür?

Yaranma mәnbәlәrinә görә qüsurlu mәhsullar hansı qruplara bölünür?

Mәhsulun keyfiyyәti:

Aşağıdakılardan hansı mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt işlәrinә
aiddir?

Aşağıdakılardan hansı aparılması yerinә görә texniki nәzarәt işlәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt işlәrinә aiddir?

mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr
sistemidir

•
mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәraitdә uzunmüddәtli dövrdә qala bilmәk qabiliyyәtinin müәyyәn
edilmәsidir

özözünә texniki nәzarәt üsulu
xәbәrdarlıq texniki nәzarәt üsulu
statistik tәhlil üsulu
analitik tәhlil üsulu•
qәbul texniki nәzarәt üsulu

texniki cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar vә texnoloji cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar
müәssisә miqyasında düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә texniki cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar
iş yerindә düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә texniki cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar
müәssisә miqyasında düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә qәti qüsurlu mәhsullar•
müәssisә miqyasında düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә texnoloji cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar

ucdantutma vә seçmә
texniki vә texnoloji
birölçülü vә çoxölçülü
zavoddaxili vә zavodxarici•
sәyyar vә stasionar

mәhsulun dәyişәn şәraitdә ucuz istehsal edilә bilmәsidir
mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn dәyişәn şәraitdә işlәmәk qabiliyyәtini şәrtlәndirәn xassәlәrin
mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn sabit şәraitdә işlәmәk qabiliyyәtini şәrtlәndirәn xassәlәrin
mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәxsi vә istehsal tәlәbatını dәmәk qabiliyyәtini şәrtlәndirәn
xassәlәrin mәcmusudur

•
mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәraitdә uzunmüddәtli dövrdә qala bilmәk qabiliyyәtidir

son nәzarәt
stasionar texniki nәzarәt
texniki nәzarәt baxış
ucdantutma nәzarәt•
aralıq nәzarәt

son nәzarәt
seçmә nәzarәt
texniki nәzarәt baxış
sәyyar texniki nәzarәt•
ilkin nәzarәt

son nәzarәt
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Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәtin növlәrinә aid deyildir?

Müәssisәdә texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәdә texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt:

Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәtin növlәrinә daxil deyil?

seçmә nәzarәt
stasionar texniki nәzarәt
texniki nәzarәt baxış•
ilkin nәzarәt

qәbul nәzarәti
planlı texniki nәzarәt
fәali texniki nәzarәt
perspektiv texniki nәzarәt•
ötәri texniki nәzarәt

müәssisәni vaxtlıvaxtında xammal vә materiallarla tәmin etmәk;
iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında
koordinasiyasının hәyata keçirimәk
müәçssisәdә işçilәrin mәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinә nәzarәt etmәk
mәhsulun hazırlanması prosesindә fabrikzavod normativlәrdәn kәnarlaşma halları müşahidә edәrsә, onun
istehsalını dayandırmaq.

•
müәssisәdә iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün istehsal prosesinә operativ nәzarәti hәyata
keçirilmәk

mәhsulun hazırlanması prosesindә fabrikzavod normativlәrdәn kәnarlaşma halları müşahidә edәrsә, onun
istehsalını dayandırmaq
tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn materialların istehsalda istifadәsini qadağan etmәk
tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn dәstlәşdirici mәmulatların istehsalda istifadәsini qadağan etmәk
müәçssisәdә işçilәrin mәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinә nәzarәt etmәk•
texnoloji intizama әmәl etmәyәn işçilәri cәzalandırmaq

mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir
texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks
etdirir
istifadә edilәn avadanlıqların vaxtlıvaxtında tәmir olunmasına nәzarәti özündә әks etdirir
mәhsulun müәyyәn edilmiş standartlara, fabrikzavod normativlәrinә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar
olan әmәliyyatları özündә әks etdirir

•
mәhsul istehsalının vaxt normalarına uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks
etdirir

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

qәbul nәzarәti
planlı texniki nәzarәt
fәal texniki nәzarәt
normalaşdırılan texniki nәzarәt•
ötәri texniki nәzarәt
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Texniki nәzarәt işlәrini hәyata keçirmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir?

Nәzarәt әmәliyyatlarının aparılması yerinә görә texniki nәzarәt işlәri necә qruplaşdırılır?

Nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt işlәri necә qruplaşdırılır?

Texniki nәzarәt işlәri hansı әlamәtә görә qruplaşdırılmırır?

Müәssisәdә fasilәsiz işlәyәn nәqliyyat vasitәlәrinin vә ya konveyerlәrin sayı necә müәyyәn olunur?

Müәssisәdә nәqliyyat tsiklinә aşağıdakı amillәrin hansından asılı deyildir?

Müәssisәdә nәqliyyat vasitәsinin sutkalıq mәhsuldarlığı aşağıdakı amillәrin hansından asılı deyildir?

Müәssisәdә sexlәrarası daşımalar üçün fasilәli fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinin sayı necә
müәyyәn olunur?

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

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

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

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

yük daşımanın qeyriahәngdarlığını nәzәrә alan әmsalın daşınan yüklәrin hәcminә vurmaqla
nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәtinin nәqliyyat vasitәlәrinin sayına vurmaqla
nәqliyyat vasitәsinin saatlıq mәhsuldarlığının saatlıq daşınmalı yükün hәcminә bölmәklә
bir saatlıy yükdaşımanın hәcmi vә nәqliyyat vasitәsinin saatlıq mәhsuldarlığına bölmәklә•
sutkalıq yükdaşımanın hәcmi aydakı günlәrin sayına vurmaqla

bir yüklәnmәyә vә bir boşaltmaya sәrf olunan vaxt
nәqliyyat vasitәsinin yüklә hәrәkәt sürәtidir
yüklәrin yüklәndiyi vә boşaldıldığı iki mәntәqә arasındakı mәsәafә
nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәti•
nәqliyyat vasitәsinin yüksüz hәrәkәt sürәtidir

nәqliyyat tsikli
nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәti
nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı
sutkalıq daşınmalı yükün hәcmi•
nәqliyyatın sutkalıq vaxt fondu
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Müәssisәdә nәqliyyat vasitәlәrini seçәrkәn hansı şәrtlәri nәzәrә almaq zәruridir?

Yük axınlarının göstәricilәrinә aşağıdakılırdan hansı aid deyil?

Dairәvi reyslәr sxemindә sexlәrin xammal vә materiallarla tәminatı necә hәyata keçirilir?

Dispetçer mәrkәzinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

Dispetçerlәşdirmәyә aşağıdakılardan nәyi әhatә etmir?

Müәssisәdә istehsal prosesinin operativ tәnzimlәnmәsinin әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir?

Müәssisәnin qeyriahәngdar işlәmәsi aşağıdakılardan hansına tәsir göstәrmir?

yük daşımanın qeyriahәngdarlığını nәzәrә alan әmsalın daşınan yüklәrin hәcminә vurmaqla
nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәtinin nәqliyyat vasitәlәrinin sayına vurmaqla
nәqliyyat vasitәsinin sutkalıq mәhsuldarlığının sutkalıq daşınmalı yükün hәcminә bölmәklә
sutkalıq daşınmalı yükün hәcmini nәqliyyat vasitәsinin sutkalıq mәhsuldarlığına bölmәklә•
sutkalıq yükdaşımanın hәcmi aydakı günlәrin sayına vurmaqla

nәqliyyat vasitәlәrinin xidmәt göstәrdiklәri sahәdә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәsi imkanı
nәqliyyat vasitәlәri xidmәt etdiklәri istehsal proseslәrinin texniki vә tәşkilati xüsusiyyәtlәri
yük axınlarının göstәricilәri
yeni nәqliyat vasitәlәri növlәrinin yaradılması üzrә elmitәdqiqat vә tәcrübә işlәrinin dәyәri•
nәqliyyat vasitәlәri iqtisadi göstәricilәrinә görә mövcud variantlar arasında әn sәmәrәli olması

yüklәrin qabarit ölçülәri
yüklәrin hәrәkәt yolu
yüklәrin hәrәkәt mәsafәsi
yüklәrin saxlanma yeri•
yüklәrin fizikitexniki xüsusiyyәtlәri

anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onlar xammal vә materiallarla müxtәlif reyslәrlә
tәchiz edilir
anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onları ayrıayrılıqda xammal vә materiallarla tәchiz
edilir
nәqliyyatın hәr bir sexә doğru sә¬fәri yüklә, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilә olur
eyni zonada yerlәşәn bir neçә is¬teh¬lakçı sex xammal vә materiallarla bir reyslә tәchiz edilir•
müxtәlif zonalarda yerlәşәn is¬teh¬lakçı sexlәr xammal vә materiallarla ayrıayrı reyslәrlә tәchiz edilir

dispeçer avadanlıqlarının istehsalı sexi•
kömәkçi avadanlıq vә aparatlar olan otaq
dispetçer lövhәsi
dispetçer pultu
dispetçerin iş yeri

texnoloji proseslәrin layihәlәndirilmәsini•
texnoloji maşın vә mexanizmlәrin işinin uçotunu
nәqliyyat vasitәlәrinin operativ bölgüsünü
material ehtiyatlarının operativ bölgüsünü
texnoloji proseslәrin idarә edilmәsi

operativ tәnzimlәmә mütәnәasib, proporsianal vә düzxәtli olmalıdır
operativ tәnzimlәmә kompleks xarakter daşımalı vә uzunmüddәtli olmalıdır
operativ tәnzimlәmә faydalı, sәmәrәli vә planlı olmalıdır
operativ tәnzimlәmә davamlı, sabit vә fasilәsiz olmalıdır
operativ tәnzimlәmә planlı, kompleks xarakter daşımalı vә qәnaәtçil olmalıdır•

işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin azaldır•
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İstehsal prosesinә operativ nәzarәt üçün aşağıdakılardan hansından istifadә edilmir?

Texnoloji intizam dedikdә:

Müәssisәdә istehsala operativ nәzarәt zamanı aşağıdakılardan hansından istifadә edilmir?

Müәssisәdә istehsalın ahәngdar gedişatının tәmin olunmasının mühüm şәrti hansıdır?

Müәssisәnin fәaliyyәtinin aşağıdakılardan hansını tәmin edә bilmәz?

Maşınqayırma zavodlarında operativistehsal planlaşdırılmasının hansı sistemi tәtbiq edilmir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinin әsas tәşkilati
texniki şәrtlәrinә aid deyil?

•
mәhsulun keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrir
maddienerji ehtiyatlarından istifadәni pislәşdirir
әmәk ehtiyatlarından istifadәni pislәşdirir
mövcud istehsal güclәrindәn istifadәni pislәşdirir

hazır mәhsulların qәbul olunması haqqındakı aktlardan
növbәgünlük tapşırıqların yerinә yetirilmәsi haqqındakı hesabatlardan
iş vәrәqәlәrindәn
marşurut xәritәlәrindәn
müәssisәnin baş planından•

istehsal prosesindә mәhsul hazırlanması texnologiyasının tәlәblәrinә әmәl olunması başa dü¬şülür•
istehsal prosesindә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi başa düşülür
müәssisәdә yeni texnologiyaların yaradılmasını nәzәrdә tutulur
müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunması başa düşülür
müәssisәdә hesablanan vergilәrin vaxtlıvaxtında ödәnilmәsi başa düşülür

növbәgünlük tapşırıqların yerinә yetirilmәsi haqqındakı hesabatlardan
işçilәrin әmәk kitabçalarından•
marşrut xәritәlәrindәn
hazır mәhsulların qәbul olunması haqqındakı aktlardan
iş vәrәqәlәrindәn

uzunmüddәtli planların düzgün әsaslandırılması
ortamüddәtli planların düzgün әsaslandırılması
ucuz xammal vә materiallardan istifadә edilmәsi
istehsalın operativ tәnzimlәnmәsi•
mәhsuldar maşın vә avadanlıqların tәtbiq

boşdayanma hallarını aradan qaldırılmasını
işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsini•
maddienerji ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsini
maliyyәәmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsini
maşın vә texnoloji avadanlıqlardan sәmәrәli istifadә edilmәsini

standartplan
hissәlәr üzrә
maşınmühitinsan•
maşınkomplekt
komplektqovşaq

istehsalın vaxtlıvaxtında maddienerji ehtiyatları ilә tәchiz olunması
istehsal avadanlıqlarının amortizasiya normalarının artırılması•
istehsalın vә әmәyin düzgün tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi
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Müәssisәnin qeyriahәngdar işlәmәsi onun fәaliyyәtinә necә tәsir göstәrir?

İstehsalın ahәngdarlığı dedikdә,

Birqәrarlıq әmsalının hansı әdәdә yaxın olması müsbәt hal hesab edilir?

Müәssisәdә birqәrarlılıq әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәnin (sexin, istehsal sahәsinin) birqәrarda işlәmәsi dedikdә

Müәssisәdә dispeçer xidmәtinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

mәhsul buraxılışı üzrә tapşırıqların elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
mәhsulun keyfiyyәti üzәrindә operativ nәzarәtin sәmәrәli tәşkili

xammal vә materiallardan daha sәmәrәli istifadә olunur
istehsal heyәtindәn sәmәrәli istifadә olunmur•
istehsal güclәrindәn sәmәrәli istifadә olunur
müәssisәnin sәmәrәliliyi artır
mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir

әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
sayda avadanlıqların işlәmәsi nәzәrdә tutulur
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
miqdarda mәhsul buraxılışı nәzәrdә tutulur
dövrlәr (ay, ongünlük, gün, saat) üzrә bәrabәr, yaxud artan ölçüdә (әgәr bu planda nәzәrdә tutulmuşdursa) mәhsul
buraxılışı nәzәrdә tutulur

•
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
sayda işçilәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur
eyni müddәt әrzindә fәrqli sayda fәhlәlәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur

0,5
0
1
1•
10

müәssisәdә әmәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinin müәyyәn olunması әsasında
müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәnin istehsal edәcәyi mәhsulun hәcmini hәmin dövrdә faktiki istehsal
edilmiş mәhsulun hәminә bölmәklә

•
müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәdә işlәyәcәk işçilәrin sayını hәmin dövrdә faktiki işlәyәnlәrin sayına
bölmәklә
müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәdә işlәyәcәk avadanlıqların sayını hәmin dövrdә faktiki işlәyәnlәrin
sayına bölmәklә
müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәdә işlәyәcәk әsas fәhlәlәrin sayını hәmin dövrdә faktiki işlәyәnlәrin
sayına bölmәklә

eyni müddәt әrzindә fәrqli sayda fәhlәlәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
sayda әsas fәhlәlәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
miqdarda mәhsul buraxılışı nәzәrdә tutulur

•
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
sayda işçilәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur
әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni
sayda avadanlıqların işlәmәsi nәzәrdә tutulur

plandispetçer bürosu, sahәnin dispetçeri vә әsas sexlәr
istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә sahәnin dispetçeri•
istehsaldispetçer şöbәsi, әmәk haqqı şöbәsi vә operativ istehsal bölmәsi
istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә loqistika xidmәti
bütün cavablar düzgündür
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Dispetçerlәşdirmә:

İstehsal prosesindә operativ tәnzimlәnmәnin әsas şәrti nәdәn ibarәtdir?

Müәssisәdә operativistehsal planlaşdırılması:

Müәssisәdә operativistehsal planlaşdırılmasının әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

İstehsal prosesinin operativ tәnzimlәnmәsinin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

Aşağıdakılardan hansı iş gününün fotoqrafiyası üsullarına aid deyil?

İş gününün fotoqrafiyası:

müәssisәdә idarәetmә sisteminin formalaşdırılması vә heyәtin idarәedilmәsi üzrә tәdbirlәr sistemini özündә әks
etdirir
müәssisәdә istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönlәdilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir
istehsal proqramının tәrtibinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini әhatә edir
iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında, yaxud bir neçә
müәssisә arasında birgә işin tәmin olunması mәqsәdilә istehsal proseslәrinin idarә olunmasının koordinasiyası vә
onlara operativ nәzarәtin mәrkәzlәşdirilmәsidir

•
müәssisәdә investisiya qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönlәdilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks
etdirir

avadanlıqları yerlәşdirmәk
texnoloji intizama riayәt etmәk•
maddi stimullaşdırma
işin lahiyәlәşdirlmәsi
işçilәri yerlәşdirmәk

müәssisәdә idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәri әks etdirir
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönlәdilmiş tәdbirlәr sistemini
özündә әks etdirir

•
istehsal proqramının tәrtibinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir
müәssisәdә peşә vә ixtisaslar üzrә işçilәrә tәlәbatın hesabdanmasıdır
müәssisәdә maliyyә vәsaitlәrinә tәlәbatın hesablanması vә maliyyә vәsaitlәrdәn sәmәrәli istifadә mәsәlәlәrini әks
etdirir

müәssisәdә peşә vә ixtisaslar üzrә işçilәrә tәlәbatın hesabdanması•
zaman vә mәkan baxımından material resurslarının hәrәkәt qrafiklәrinin tәrtibi vә onun icraçılara tәqdim edilmәsi
mütәrәqi tәqvimplan normativlәrinin hazırlanması
yerinә yetirilmәsi müddәtlәri göstәrilmәklә tapşırıqların konkretlәşdirilmәsi vә sex, sahә, briqada vә iş yerlәrinә
göndәrilmәsi
istehsal proqramının vә müәssisәnin inkişaf planın digәr göstәricilәrinin vaxta görә yerinә yetirilmәsinin
dәqiqlәşdirilmәsi

müәssisәdә istehsal gücündәn istifadәnin yaxşılışdırılması üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması
texnoloji proseslәrin müәyyәn edilmiş normativlәrdәn vә üsullardan kәnarlaşma hallarının aradan qaldırılması
üçün zәruri texnikitәşkilati tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması

•
müәssisәnin istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi üçün zәruri işçi heyәtinin formalaşdırılması
müәssisәdә әmәk kollektivinin sosial inkişafı üçün tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması
müәssisәdә yeni vә mütәrәqqi norma vә normativlәrinin işlәnib hazırlanması

fәrdi
aralıq•
marşrut
briqada
kütlәvi

müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunmasına әsaslanır

•
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Xronometraj:

Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan operativ vaxta nәlәr daxildir?

Maşınqayırma zavodlarında emal olunan mәmulatın dәzgahın üzәrinә qoyulmasına, bәrkidilmәsinә vә
emaldan sonra götürülmәsinә, nәzarәt ölçmәlәrinә sәrf olununa vaxt texniki vaxt normasının hansı ünsürünә
aiddir?

Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan әsas vaxtın kәmiyyәtinә hansı amil tәsir göstәrir?

Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan hazırlıqtamamlama vaxtının kәmiyyәtinә hansı amil tәsir
göstәrmir?

Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan hazırlıqtamamlama vaxtına nә daxil deyildir?

Aşağıdakı hallardan hansında xidmәt normasından istifadә edilmir?

bütün iş günü (növbә) әrzindә iş vaxtı sәrfini öyrәnmәklә iş vaxtı itikisinin sәbәbәlәrinin vә kәmiyyәtini müәyyәn
edilmәsinә әsaslanır

•
istehsal prosesinin özündә iş vaxtı sәrfinin müşahidә edilmәsinә vә ölçülmәsinә әsaslanır
istehsal edilәn mәhsulların standartlardan kәnarlaşmalarının müәyyәn edilmәsinә әsaslanır
müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinә saslanır

istehsal prosesinin özündә iş vaxtı sәrfinin müşahidә edilmәsinә vә ölçülmәsinә әsaslanır•
müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinә saslanır
müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunmasına әsaslanır
istehsal edilәn mәhsulların standartlardan kәnarlaşmalarının müәyyәn edilmәsinә әsaslanır
bütün iş günü (növbә) әrzindә iş vaxtı sәrfini öyrәnmәklә iş vaxtı itikisinin sәbәbәlәrinin vә kәmiyyәtini müәyyәn
edilmәsinә әsaslanır

kömәkçi vә hazırlıqtamamlama vaxtları
әsas vә kömәkçi vaxtlar•
әsas vә tәnәfüs vaxtları
iş yerinә xidmәt vә tәnәfüs vaxtları
әsas vә hazırlıqtamamlama vaxtları

iş yerinә xidmәt vaxtına
hazırlıqtamamlama vaxtına
kömәkçi vaxta•
әsas vaxta
tәnәfüs vaxtına

müәssisәnin istehsal qurluşu
texnoloji prosesin xarakteri vә mürәkkәblik dәrәcәsi•
hazırlanan mәhsulun dәyәri vә keyfiyyәti
müәssisәnin istehsal gücü vә avadanlıqlarının sayı
normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi

hazırlanan mәhsulun dәyәri•
istehsalın tәşkili tipi
normalaşdırılan әmәliyyatın texnolojiyası
әmәyin tәşkili sәviyyәsi
avadanlığın konstruksiyası vә xarakteri

hazır mәhsulu rәsmilәşdirib tәhvil vermәyә sәrf olunan vaxt
alәt vә tәrtibatları qurmağa vә çıxarıb götürmәyә
tapşırıq vә çertyojla tanış olmağa
iş yerinә xidmәt vaxtı•
avadanlığı sazlamağa sәrf olunun vaxt
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Müәyyәn işin hәcmini yerinә yetirmәk üçün tәlәb olunan fәhlәlәrin sayı hansı normanı әks etdirir?

Növbә әrzindә bir aqretata xidmәt etmәk üçün lazım olan fәhlәlәrin maksimum sayı vә yaxud bir işçinin
xidmәt etmәli olduğu mexanizmlәri, cihazların vә digәr avadanlıqların miqdarı hansı normanı әks etdirir?

Vaxt vahidindә bir fәhlәnin (icraçının), yaxud bir neçә icraçının müәyyәn şәraitdә istehsal etmәli olduğu
mәhsulun (işin) miqdarı hansı normanı әks etdirir?

Mәhsul (iş) vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış hәcmi hansı normanı әks
etdirir?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxildir?

Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin tәşkilinin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Әmәyin normalaşdırılmasında hansı norma növündәn istifadә edilmir?

yağlayıcı fәhlәlәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә
nәzarәtçilәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә
elektrik montyorlarınına tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә
müәyyn detalların emalı ilә mәşğul olan әsas fәhlәlәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә•
süpürgәsilәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә

xidmәt norması
mәsrәf norması
vaxt norması
say norması•
hasilat norması

hasilat norması
mәsrәf norması
vaxt norması
xidmәt norması•
say norması

xidmәt norması
mәsrәf norması
vaxt norması
hasilat norması•
say norması

say norması
vaxt norması•
xidmәt norması
hasilat norması
mәsrәf norması

müәssisәdә istehsala hazırlığın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın әrazi üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması
işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi•
әsas fondların strukturun tәkmillәşdirilmәsi

iş vaxtının dәqiq uçota alınmasının sәmәrәli üsullarının vә qaydalarının tәtbiq olunması
istehsalatda texnoloji vә әmәk intizamana әmәl olunmasını tәmin edilmәsi
әlverişli iş şәraitini yaradılması
istehsalatda yeni texniki vә texnologiyanının tәtbiq edilmәsi•
әmәk kollektivinin yaradıcılıq tәşәbbüsünün stimullaşdırılması
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İş yerinә xidmәt vaxtı norması nәdir?

Müәssisәdә әmәyin normalaşdırılması nәyi tәmin etmir?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxil deyil?

Әmәyin elmi tәşkili nәdir?

İş vaxtının ölçülmәsindә әn geniş yayılmış üsul hansıdır?

Әmәyin normalaşdırılmasında hansı üsul әsas hesab edilir?

Әmәyin tәşkilinә aid olmayan nәdir?

xidmәt norması
say norması
vaxt norması
mәsrәf norması•
hasilat norması

rәhbәrә bilavasitә tabe olan işçilәrin sayının plan ölçüsüdür
fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür•
müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan müәyyәn peşәixtisas tәrkibdә işçilәrin sayının plan ölçüsüdür
mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәjm¬dә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının plan
ölçüsüdür
müәyyәn müddәt әrzindә briqada tәrәfindәn yerinә yetirilmәli olan zәruri çeşid vә hәcmdә işlәrin plan ölçüsüdür

әmәyin nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığını әsaslandırmağı
peşә vә ixtisas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı
istehsal olunan mәhsulların satış imkanlarını müәyyәn etmәyi•
istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәktutumunu müәyyәn etmәyi

yaradıcılıq fәalığını stimullaşdıran şәrait yaradılması
әmәk üsulları vә şәraitinin tәkmillәşdirilmәsi
işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması•
hәr bir işçinin vә kollektivinin yüksәk son nәticәlәrә görә maddi vә mәnәvi stimullaşdırılmasının daha sәmәrәli
metod vә formalarının işlәnib hazırlanması

müasir elmin naliyyәtlәri әsasında istehsalın tәşkilidir
müasir texnologiya әsasında әmәyi tәşkil etmәkdir
müasir texnika әsasında әmәyi tәşkil etmәkdir
elmin vә qabaqcıl istehsalat tәcrübәsinin nailiyyәtlәri әsasında әmәyi tәşkil etmәk demәkdir•
müәssisәdәidarә etmә aparatının işinin tәkmillәşdirilmәsidir

müşahidә üsulu
özözünü fotoqrafiya
fotoqrafiya
xronometraj•
marşrut fotoqrafiyası

tәcrübәvistatistik üsul
statistik üsul
tәcrübәvi üsul
texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış üsul•
analitik üsul

әmәyin stimullaşdırılması
işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması
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Müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması әmәk şәraitini formalaşdıran hansı qrup amillәrә aiddir?

Müәssisәdә әmәyin estetik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müәssisәdә әmәyin estetik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәdә әmәyin psixofizioloji şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müәssisәdә әmәyin psixofizioloji şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәdә әmәyin sanitargigenik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәdә әmәyin sanitargigenik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

işçilәrin işә qәbul olunması
istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması

estetik•
fizioloji
psixoloji
gigenik
sanitar

sәsküyün sәviyyәsi•
xüsusi paltar dәsti ilә tәminat
müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması
binaların rәng tәtrtibatı
iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı

müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması•
әsәbiemosional gәrginlik
ultrabәnәvşәyi şüalanmanın sәviyyәsi
sәsküyün sәviyyәsi
havanın tozlu olması

iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı•
әsәbiemosional gәrginlik
iş tempi
analizator funksiyalarının gәrginliyi
işçinin fiziki yüklәnmә sәviyyәsi

işıqlandırma sәviyyәsi
әsәbiemosional gәrginlik•
havanın tozlu olması
sәsküyün sәviyyәsi
ultrabәnәvşәyi şüalanmanın sәviyyәsi

işçinin fiziki yüklәnmә sәviyyәsi
әsәbiemosional gәrginlik.
işıqlandırma sәviyyәsi•
iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı
analizator funksiyalarının gәrginliyi

işıqlandırma sәviyyәsi
sәsküyün sәviyyәsi
havanın tozlu olması
әsәbiemosional gәrginlik•
ultrabәnәvşәyi şüalanmanın sәviyyәsi
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Müәssisә miqyasında әmәk kollektivinin sosial inkişafının planlaşdırılması obyektlәrinә aşağıdakılardan
hansı aiddir?

Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

Әmәk haqqı nәdir?

Müәssisәdә әmәk şәraitinin tәmin edilmәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müәssisәdә kollektivin sosial inkişafının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәdә kollektivin sosial inkişafının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

Müәssisәnin әmәk kollektivinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı әmәk kollektivlәrinin sosial problemlәrin hәllindә rolu baxımından düzgün
deyil?

iş maşınlarından intensiv istifadә
müәssisәnin qurluşunun tәkmillәşdirilmәsi
rәhbәr kadrların xidmәti vәzifә üzrә hәrәkәtin idarә olunması
әmәk kollektivinin iş şәraiti•
istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk

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

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

kollektivdә әlverişli sosialpsixolji mühitin yaradılması
iş yerindә әmәk şәraitinin sanitar normalarına müvafiq olması
işçilәrin icra etdiklәri işin mәzmunu vә xarakteri baxımından razı olmalarının tәmin olunması
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanmasını tәmin etmәk•
işçilәrin tәşkilatitexniki tәminatının yüksәk olması

istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanmasını tәmin etmәk
әmәk kol¬lek¬tivi arasında iş bölgüsünü optimallaşdırmaq
istehsal şәraitini yaxşılaş¬dır¬maq¬•
istehsala daha mәhsuldar avadanlıqları tәtbiq etmәk

istehsal şәraitini yaxşılaş¬dır¬maq¬
tәhlükәsiz iş şәraitini yaratmaq
әmәk kol¬lek¬tivinin hәyat şәraitini yüksәltmәk
istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk•
sosial әdalәt prinsipini hәyata keçirmәk

fәhlәlәr
sexin әmәk kollektivi
istehsal sahәsinin әmәk kollektivi
müәssisәnin tәsisçilәri•
mühәndistexniki işçilәr
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Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә işçilәrin iş qabiliyyәtinin artmasına müәsbәt tәsir göstәrir?

Müәssisәdә iş şәraitini yaxşıdaşdırmaq üçün hansı amil nәzәrә alınmır?

Müәssisәdә sosial inkişaf üzrә qrupun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

Müәssisә miqyasında әmәk kollektivinin sosial inkişafının planlaşdırılması obyektlәri aşağıdakılardan
hansı aid deyil?

Әmәk kollektivinin sosial inkişafını idarә edәrkәn hansı amil nәzәrә alınır?

Әmәk kollektivinin sosial inkişafını idarә edәrkәn hansı amil nәzәrә alınmır?

Müәssisәdә sosial inkişaf üzrә qrupun vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

әmәk kollektivlәrindә işçinini hәyat tәrzi formalaşır
әmәk koolektivlәri cәmiyyәtin tәşkilindә xüsusi yerә malikdirlәr
hәr bir müәssisәdә әmәk münasibәtlәri sosial proseslәrin başlanğıcını, әsasını tәşkil edir
әmәk kollektivlәri müәssisәnin tәsis edilmәsindә әsas rol oynayır•
әmәk kollektivi hәr bir işçinin yaradıcı potensialını hәyata keçirdiyi bir yerdir

növbәdaxili boşdayanmaların artması
istehsal edilәn mәhsulların qiymәtinin artması
bazarda tәlәbin artması
növbәdaxili reqlamentlәşdirilmiş istirahәtin tәtbiqi•
müәssisәnini qurluşunun dәyişdirilmәsi

sәsin sәviyyәsi
normal temperatur
düzgün işıqlandırma
işçilәrin ixtisas sәviyyәsi•
istehsalat mühitinin orqanizmә tәsiri

elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış normativ vә normaları işlәyib hazırlamaq
әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin ar¬tı¬rılmasına nail olmaq
buraxılacaq mәhsulların keyfiyyәtini mütәmadi olaraq yax¬şı¬¬laş¬dırmaq
әmәk kollektivinin iş şәraitini yaxşılaşdırmaq üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq•
istehlakçıların sifarişlәrinin vaxtında vә tәlәb olunan key¬fiy¬yәtdә yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk

işçilәrin maddi tәminatı
işçilәrin mәdәnitexniki inkişaf sәviyyәsi
әmәk kollektivinin sosial vә peşә qurluşu
iş maşınlarından intensiv istifadә•
әmәk kollektivinin iş şәraiti

unifikasiya
avadanlıqların amortizasiyası
fondverimi
psixoloji•
tgmirәyararlılıq

sosioloji
es¬tetik
psixoloji
unifikasiya•
sanitariyagigenik

kollektivinin sosial inkişafı üzrә planı işlәyib hazırlamaq
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Aşağıdakı hansı müәssisәdә sosial xidmәtin qarşısında vәzifәlәrә aid deyil?

Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?

Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?

Müәssisәdә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?

Material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxildir?

Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?

әmәk kollektivinin sosial inkişafı üzrә planın işlәnib hazırlanmasında iştirak edәn bütün qrup vә büroların
fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk
sosial yönümlü mәlumatların toplanmasında iştirak edәn işçilәrәtәdqiqatçılara metodik rәhbәrlik vә kömәk etmәk
müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablamaq•
sosial mәsәlәrlә әlaqәdar işlәrә operativ nәzarәt etmәk

sosial yönümlü tәdbirlәrin yüksәk sәmәrә verilmәsinә nail olunmasını tәmin etmәk
sosial şәraitin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
әmәk kollektivinin sosial inkişafının tәşkili üzrә sosial yönümlü tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi
müәssisәdә әmәyin fondla silahlılıjının yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi•
yönümlü tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında vә hәyata keçirilmәsindә әmәk kollektivlәrinin geniş iştirak etmәsini
tәmin etmәk

materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı
üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt¬a nisbәti kimi
materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı
üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt¬a vurulur¬

•
istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminin materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә
is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi
materialdan orta günlük mәsrәf norması istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur¬
materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt¬
dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına vurulur

orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lına vurulur¬•
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı istehsal proqramına vurulur¬
orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramına vurulur¬
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lına nisbәti kimi

müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vax¬taşırlığında kәnarlaş¬ma¬lar baş verәn
zaman istehsalın fasi¬lә¬siz¬liyini tәmin etmәk mәqsәdilә
istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar
iki mәh¬sul¬gön¬dәr¬mә (alma) ara¬sındakı vaxt inter¬valında müәssisәnin ahәngdar iş¬lәmәsini tәmin etmәk
mәqsәdilә
xammal vә materialın isteh¬sa¬lı vә ya tә¬darükünün mövsümi olması ilә әlaqәdar•
gәlәcәkdә ¬ xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә

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

texnikitәşkilati itkilәr
tәchizat itkilәri•
texnoloji tullantılar
texnoloji itkilәr
xalis mәsrәf
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İstehsal vasitәlәrinә tәlәbatın hesablanma¬sında hansı göstәricilәrdәn daha çox istifadә olunur?

Tranzit norması nәdir?

Nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama me¬to¬du ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Oxşarlığa görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Hissә (detal) üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Mәmulat üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

әmәk mәhsuldarlığı vә qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfelindәn
qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfeli vә materialın mәsrәf normasından•
dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı vә materialın mәsrәf normasından
işçilәrin sayı vә vaxt fondundan
fondverimi vә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtindәn

istehlakçının istehsalçıya bir dәfәyә göndәrmәk üçün öhdәsinә götürdüyü material hәcminin minimum miqdarıdır
istehsalçı müәssisәdәn bir sifarişlә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun minimum hәcmidir•
istehlakçının istehsalçıya bir dәfәyә gön¬dәr¬mәk üçün öhdәsinә götürdüyü material hәcminin maksimum
miq¬da¬rıdır
istehsalçı müәssisәdәn bir il әrzindә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun minimum hәcmidir
istehsalçı müәssisәdәn bir il әrzindә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun maksimum hәcmidir

nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi norması yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici sәhәtlәrini nәzәrә
almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur
nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi norması qrupa daxil olan mәhsullar üzrә istehsal proqramında nәzәrdә
tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur

•
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi nümunәvi tәmsilçinin
material mәsrfi normasına nisbәti kimi
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi yeni mәhsulun oxşar
mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi norması ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini
nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalının hasilinә vurulur

mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi
normasına vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi norması ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini
nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalının hasilinә vurulur

•
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun
oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur
oxşar mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun material mәsrәfi norması ilә
yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalın
hasilinә vurulur
mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi
oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi normasına nisbәti kimi

hissәnin (detalın) hәr vahidi üzrә material mәsrә¬fi nor¬¬ma¬¬sı hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә
tutulmuş hәcminә nisbәti kimi
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidi üzrә material
mәsrәfi normasına vurulur

•
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material
tutumluğu göstәricisinә vurulur
hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material
mәsrәfi normasına nisbәti kimi
hissәnin (detalın) sayınin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә nisbәti kimi

mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә nisbәti kimi

•
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Müәssisәdә materiala tәlabatı hesabladıqda aşağıdakı hansı metoddan istifadә edilmir?

Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı texniki vaxt normasına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı vaxt normasına aid deyil?

Vaxt norması nәdir?

Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili zamanı hansı norma növündәn istifadә edilmir?

Nizamnamә kapitalının (fondunun) hәcmi:

mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi
nor¬ma¬¬sına vurulur¬

•
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi
nor¬ma¬¬sına nisbәti kimi
mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi nor¬ma¬¬sının hәmin mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş
hәcminә nisbәti kimi
mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә vurulur

mәmulat üzrә hesablama metodu
materialtutumluğa görә hesablama metodu•
oxşarlığa görә hesablama metodu (analoci metod)
hissә (detal) üzrә hesablama metodu
nümunәvi tәmsilçiyә (tipik nümayәndәyә) görә hesablama metodu

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

istirahәt vaxtı
növbәlәrarası vaxt•
hazırlıq –tamamlama vaxtı
kömәkçi vaxt
әsas vaxt

verilәn işin hәcmini yerinә yetirmәk üçün işә çıxan fәhlәlәrin zәruri miqdarının müәyyәn edilmәsidir
vaxt vahidindә müvafiq ixtisaslı bir fәhlәnin (icraçının), yaxud bir neçә icraçının müәyyәn şәraitdә istehsal etmәli
olduğu mәhsulun (işin) miqdarıdır
mәhsul (iş) vahidi istehsalın sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış, nizama salınmış hәcmi•
növbә әrzindә bir aqretata xidmәt etmәk üçün laızm olan fәhlәlәrin maksimum sayı vә yaxud müәyyәn tәşkilati
texniki şәraitdә bir işçinin xidmәt etdiyi mexanizmlәri, cihazların vә digәr avadanlıqların miqdarıdır
әsas işin yerinә yetirilmәsindә fәhlәnin kömәkçi xarakter daşıyan işlәrә sәrf etdiyi vaxta deyilir

vaxt norması
mәhsuldarlıq norması•
xidmәt norması
say normaları
hasilat norması

Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir
vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir
dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra müәyyәn edilir
müәssisә yaradılarkәn müәyyәn edilir•
müәssisә fәaliyyәt göstәrәrkәn onun rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir


