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AAA_2504y#01#Q16#01 (Eduman) testinin sualları

Fәnn : 2504Y Firmanın iqtisadiyyatı

әmәliyyatın tempi:

әmәliyyatın taktı:

Mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal prosesi:

İstehsal prosesinә nә daxil deyil?

İstehsal proseslәri tәşkili üsuluna görә necә qruplaşdırılır?

İstehsalın tәşkilinin hansı üsulu iqtisadi cәhәtdәn daha sәmәrәlidir?

İstehsal proseslәri tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır?

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

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

әmәk, tәbii vә fәrdi istehsal proseslәrinә ayrılır
fәrdi, kütlәvi vә seriyalı istehsal proseslәrinә ayrılır
fәrdi, dәstәli vә axınlı istehsal proseslәrinә ayrılır
normal, cari vә perspektiv istehsal proseslәrinә ayrılır
әsas, kömәkçi vә xidmәtediji istehsal proseslәrinә ayrılır•

tәdavül prosesi•
kömәkçi әmәk prosesi
әsas әmәk prosesi
tә¬bii proseslәr
xidmәtedici әmәk prosesi

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

dәstәlifәrdi
fәrdi
dәstәli
avtomatlaşdırılmış çevik istehsal
axınlı•
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Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

İstehsal tsikli nәdir?

Mәhsulun hazırlanmasında maşınqayırma müәssisәsindә aşağıdakı sexlәrindәn hansı әsas sex
hesab edilir?

Müәssisәnin sexli quruluşunda onun ilk әsas inzibatiistehsal vahidinә aiddir:

Sәnaye müәssisәlәrinin istehsal strukturunun hası tiplәri mövcuddur?

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

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

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

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

tәmir sexi
yığma sexi•
alәt sexi
tara sexi
enerji sexi

istehsal sahәsi
sex•
iş yeri
idarәetmә aparatı
briqada

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

tәşkilati tip
texniki tip
qarışıq tip
predmet tip•
texnoloji tip
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Müәssisәnin tәşkilatihüquqi formalarına aiddir?

İstehsalın tәşkili tipinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

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

Adi sәhmlәr sәhmdar cә¬miyyә¬tin Nizamnamә kapitalının:

İmtyazlı sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalının:

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

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

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

55 nәfәr
50 nәfәr•
40 nәfәr
100 nәfәr
49 nәfәr

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

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

25 faizindәn çox ola bilmәz•
50 faizindәn çox olmalıdır
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Müәssisәnin ölçüsünü tәyin etmәk üçün istifadә olunan әsas göstәrici hansıdır?

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

Müәssisә lәğv edilәrkәn ikinci növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?

Müәssisә lәğv edilәrkәn üçüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?

Müәssisә lәğv edilәrkәn dördüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?

Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә müәssisәlәr bölünürlәr:

100 faizini tәşkil etmәlidir
hәdd yöxdur
75 faizindәn az ola bilmәz

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

tәşkilati tip
texniki tip
qarışıq tip
predmet tip
texnoloji tip•

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

•
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
tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır
büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir

lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyulması ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә kreditorların tәlәblәri
ödәnilir
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

•
tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır
büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir

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
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
tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır
büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir•

ixtisaslaşdırılmış vә universal müәssisәlәrә

•
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Aşağıdakılardan hansı gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması üsullarına aiddir?

I rübdә dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığı 240 min man, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min
manatdır, II rübdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı 1,2 dәfә artırsa, onda II rübdә 1200 min
manat mәblәğindә mәhsulu satmaq üçün tәlәb olunan dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığı nәyә
bәrabәrdir?

Gömrük әrazisindә әmtәәlәrin emalı rejimi:

Gömrük nәzarәti altında әmtәәlәrin emalı rejimi:

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

müşahidә vә eksperimental üsulları
analitik vә statistik üsulları
analitik vә müşahidә üsulları
analitik vә eksperimental üsulları
dәyәrin çıxılması vә dәyәrin toplanması üsulları•

150 min man
180 min man
160 min man
260 min man
200 min man•

әmtәәlәrin gömrük nәzarәti altında, ölkәnin iki gömrük orqanı arasında, o cümlәdәn xarici dövlәtlәrin
әrazisindәn gömrük rüsumları almadan vә hәmin mәhsullara iqti¬sadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn
keçirilmәsindәn ibarәt olan gömrük rejimidir. Bu rejim ölkә әrazisini tranzit kimi istifadә edәrәk mәhsulların
bir xarici ölkәdәn digәr xarici ölkәyә keçirilmәsi zamanı tәtbiq edilir
әmtәәlәrdәn gömrük rüsumları, ver¬gilәr alın¬madan vә onlara iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edil¬mәdәn
ölkәnin gömrük әra¬zi¬sindә müәyyәn olunmuş yerlәrdә (mә¬sәlәn, beynәlxalq hava vә dәniz liman¬larında)
onların gömrük nәzarәti altında satılmasını nәzәrdә tutur
gәtirilәn әmtәәlәrin anbarlaşdırılması dövrün¬dә gömrük rüsumları, vergilәr alınmadan vә onlara iqtisadi
siya¬sәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn gömrük nәzarәti altında sax¬lan¬ma¬sından ibarәt gömrük rejimidir
ölkәnin gömrük әra¬zisindә idxal olunan mәhsulların gömrük vergilәri vә rüsumları alın¬madan, hәmçinin
onlara iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn gömrük nәzarәti altında istifadә edilmәsi vә sonradan emal
mәhsullarının sәrbәst dövriyyә üçün buraxılışı vә ya digәr gömrük rejimi altında yerlәşdirilmәsinә әsaslanır
ixrac gömrük rejiminә uyğun olaraq emal mәhsullarının ölkәnin gömrük әrazisinin hü¬¬¬dud¬larından kәnara
aparıl¬ması şәrtilә, iqtisadi siyasәt tәd¬birlәri tәt¬biq edilmәdәn vә alınmış idxal rüsumları vә vergilәri
qay¬ta¬rıl¬maqla, idxal olunan әmtәәlәrin ölkәnin gömrük әrazi¬sin¬dә müәy¬yәn olunmuş qaydada emalına
icazә verildiyi gömrük rejimidir

•

idxal olunan әm¬tәә¬lәr gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan, hәmçinin iqtisadi si¬yasәt tәdbirlәri tәtbiq
edilmәdәn, yerli mәhsullara isә ixrac gömrük re¬jimi tәtbiq etmәklә, onların müvafiq әrazi sәrhәdlәrindә vә
ya binalarda (yerlәrdә) yerlәşdirilmәsi vә istifadәsinә әsaslanır
әmtәәlәrdәn gömrük rüsumları, ver¬gilәr alın¬madan vә onlara iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edil¬mәdәn
ölkәnin gömrük әra¬zi¬sindә müәyyәn olunmuş yerlәrdә (mә¬sәlәn, beynәlxalq hava vә dәniz liman¬larında)
onların gömrük nәzarәti altında satılmasını nәzәrdә tutur
gәtirilәn әmtәәlәrin anbarlaşdırılması dövrün¬dә gömrük rüsumları, vergilәr alınmadan vә onlara iqtisadi
siya¬sәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn gömrük nәzarәti altında sax¬lan¬ma¬sından ibarәt gömrük rejimidir
ölkәnin gömrük әra¬zisindә idxal olunan mәhsulların gömrük vergilәri vә rüsumları alın¬madan, hәmçinin
onlara iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn gömrük nәzarәti altında istifadә edilmәsi vә sonradan emal
mәhsullarının sәrbәst dövriyyә üçün buraxılışı vә ya digәr gömrük rejimi altında yerlәşdirilmәsinә әsaslanır

•
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Mәhsulların tranziti nәdir?

Eyni mәhsulların sövdәlәşmә qiymәti:

Royyalti nәdir?

"Qıfıl altı" kontraktların bağlanması üçün sifarişçilәr layihәni hәyata keçirәcәk firmanı seçәrkәn
aşağı¬dakı¬la¬rdan hansını nәzәrә almırlar?

Müvәqqәti ixrac әmәliyyatları:

ixrac gömrük rejiminә uyğun olaraq emal mәhsullarının ölkәnin gömrük әrazisinin hü¬¬¬dud¬larından kәnara
aparıl¬ması şәrtilә, iqtisadi siyasәt tәd¬birlәri tәt¬biq edilmәdәn vә alınmış idxal rüsumları vә vergilәri
qay¬ta¬rıl¬maqla, idxal olunan әmtәәlәrin ölkәnin gömrük әrazi¬sin¬dә müәy¬yәn olunmuş qaydada emalına
icazә verildiyi gömrük rejimidir

gәtirilәn әmtәәlәrin anbarlaşdırılması dövrün¬dә gömrük rüsumları, vergilәr alınmadan vә onlara iqtisadi
siya¬sәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn gömrük nәzarәti altında sax¬lan¬ma¬sından ibarәt gömrük rejimidir
idxal olunan mәhsulların gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan onların gömrük nәzarәti altında mәhv
edilmәsindәn ibarәt gömrük rejimidir
ölkәnin gömrük әra¬zi¬sindә vә ya ondan kәnarda gömrük rüsumlarından, vergilәrdәn ta¬mamilә vә ya
qismәn azad olunmaqla, hәmçinin iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq etmәdәn әmtәәlәrdәn istifadә olunmasına
yol verilmәsindәn ibarәt gömrük rejimidir
iqtisadi siyasәt tәd¬bir¬lәri tәt¬biq edilmәdәn vә alınmış idxal rüsumları vә vergilәri qay¬ta¬rıl¬maqla, idxal
olunan әmtәәlәrin ölkәnin gömrük әrazi¬sin¬dә müәy¬yәn olunmuş qaydada emalına icazә verildiyi göm¬rük
rejimidir
әmtәәlәrin gömrük nәzarәti altında, öl¬kә¬nin iki gömrük orqanı arasında, o cümlәdәn xarici dövlәtlәrin
әrazisindәn gömrük rüsumları almadan vә hәmin mәhsullara iqti¬sadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn
keçirilmәsindәn ibarәt olan gömrük rejimidir

•

bütün xüsusiy¬yәt¬lә¬ri¬nә görә eyni olmayan, lakin qiymәtlәndirilәn mәhsullarla iqtisadi tәyinatı eyni olan
vә kom¬mersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn әmtәәlәrin sövdәlәşmә qiymәtidir
istehsal edilmiş mәhsulun hәr vahidinә düşәn әmәk mәsrәflәrini әhatә edir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun ixrac edәn ölkәdә istehsal xәrclәrinin, ixrac edәn öl¬kәdәn eyni mәhsulları idxal
edәn ölkәyә satışı üçün sәciyyәvi olan xәrclәrin (nәqliyyat, yüklәmә, sığorta vә s.), ölkәyә ixracı nәti¬cәsindә
әldә olunan mәnfәәtin toplanması yolu ilә müәyyәn edilir
qiymәtlәndirilәn әmtәә¬lәrә hәr cәhәtdәn, o cümlәdәn fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә vә bazardakı
nüfuzuna, istehsal edildiyi ölkәyә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn mәhsulların sövdәlәşmә qiymәtidir

•
gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn onlar üçün faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә qiymәtidir,
yәni bu qiymәt mәh¬su¬lun alınması vә gәtirilmә yerinәdәk çәkilmiş bütün xәrclәri әhatә edir

kontraktın tәklif olunan qiymәtidir
bütün xüsusiy¬yәt¬lә¬ri¬nә görә eyni olmayan, lakin qiymәtlәndirilәn mәhsullarla iqtisadi tәyinatı eyni olan
vә kom¬mersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn әmtәәlәrin sövdәlәşmә qiymәtidir
komissiyon şәrtlәri әsasında hәyata ke¬çi¬rilәn ticarәt növüdür; lakin o, adi komisyon ticarәtindәn prin¬sipial
şәkildә fәrqlәnir  mәhsulun (әmtәәnin) qiymәtini onu ixrac edәn firma deyil, onun satışını hәyata keçirәn
xarici firma müәyyәn edir
kәşflәr, firma nişanları, pa¬tent¬lәr, "nouhau", müәllif hüquqları vә digәr¬lәri¬nin istifadәsinә görә vaxtaşırı
ödәnilәn lisenziya haqqıdır

•
qiymәtlәndirilәn әmtәә¬lәrә hәr cәhәtdәn, o cümlәdәn fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә vә bazardakı
nüfuzuna, istehsal edildiyi ölkәyә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn mәhsulların sövdәlәşmә qiymәtidir

kontraktın tәklif olunan qiymәti
idxal olunacaq mәhsulların maliyyәlәşmәsi sxemini
firmada mövcud olan avadanlıqların yaş strukturunu•
firmanın tәcrübәsi vә nüfuzunu
texnologiyanın vә idarәetmәnin keyfiyyәtini
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Xüsusi rüsumlar hansı halda tәtbiq edilir?

Kooperasiya әmәliyyatları:

İqtisadi sәmәrә nәdir?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri sәmәrә göstәricisinә xasdır?

gömrük rejimi ölkә әrazi¬sindәn aparılmış әmtәәlәrin müәyyәn müddәtdә gömrük rüsumları vә vergilәr
alınmadan geriyә gәtirilmәsinә әsaslanan rejimdir
idxal olunan әm¬tәә¬lәr gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan, hәmçinin iqtisadi si¬yasәt tәdbirlәri tәtbiq
edilmәdәn, yerli mәhsullara isә ixrac gömrük re¬jimi tәtbiq etmәklә, onların müvafiq әrazi sәrhәdlәrindә vә
ya binalarda (yerlәrdә) yerlәşdirilmәsi vә istifadәsinә әsaslanır
xarici ölkәlәrdә xidmәt göstәrilmәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmarkalarda iştirakı vә s.
üçün mәhsulların – yenidәn işlәnmәdәn – ölkәyә qaytarılması şәrtilә ixracıdır

•
xarici subyektlәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kә¬nar¬da müәyyәn müddәt
әrzindә satmaq mәqsәdilә mәhsulların ixrac edilmәsidir
әmәliyyatları ölkәnin gömrük әrazi¬si¬nә daxil olan xarici mәnşәli malları yenidәn emal etmәdәn digәr
xa¬rici ölkәlәrә ixracını nәzәrdә tutur

adәtәn mәhsulların idxalının yerli isteh¬sal¬çı¬la¬ra ziyan vuran vә ya ziyan vura bilәcәk kәmiyyәt vә
şәrtlәrlә hә¬yata keçirildiyi halda iqtisadi tәhlükәsizlik tәdbiri kimi vә bәzi öl¬kәlәrin vә onların ittifaqlarının
ölkәnin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr hәrәkәtlәrinә cavab tәdbiri kimi tәtbiq edilir

•
ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirilәn mәh¬sulların istehsalı vә ixracı zamanı birbaşa vә dolayı
subsidi¬yalar¬dan istifadә olun¬duqda vә bu idxal yerli istehsalçıların iq¬tisa¬di mәnafeyinә ziyan vura
bilәcәyi tәqdirdә tәtbiq olunur
idxal olunan mәhsulların qiymәti ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixraj olunduğu ölkәdәki real
dәyәrindәn xeyli aşağı olduğu tәqdirdә vә belә bir idxal bu qәbildәn olan yerli mәhsulların istehsalçılarına
ziyan vurduqda vә onların istehsalının tәşkilinә vә genişlәndirilmәsinә maneçilik yaratdığı hallarda tәtbiq
edilir
konkret ölkәyә müәyyәn mәhsul növü¬nün vә ya bütün növ mәhsulların idxalını vә ya ixracının, vә ya
bunların hәr ikisinin qadağa edilmәsi zamanı tәtbiq olunur
gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn onlar üçün faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә xәrclәrinә
tәtbiq olunur

xammal, yarımfabrikatlar, mәmu¬lat¬ların bu vә ya digәr (tәmir, emal, son mәhsul şәklinә gәtirmә,
qab¬laşdırma vә s.) mәqsәdlә müvәqqәti olaraq ixrajını vә ya idxalını nәzәrdә tutur

•
xarici subyektlәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kә¬nar¬da müәyyәn müddәt
әrzindә satmaq mәqsәdilә mәhsulların ixrac edilmәsidir
xarici ölkәlәrdә xidmәt göstәrilmәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmarkalarda iştirakı vә s.
üçün mәhsulların – yenidәn işlәnmәdәn – ölkәyә qaytarılması şәrtilә ixracıdır
idxal olunan әm¬tәә¬lәr gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan, hәmçinin iqtisadi si¬yasәt tәdbirlәri tәtbiq
edilmәdәn, yerli mәhsullara isә ixrac gömrük re¬jimi tәtbiq etmәklә, onların müvafiq әrazi sәrhәdlәrindә vә
ya binalarda (yerlәrdә) yerlәşdirilmәsi vә istifadәsinә әsaslanır
әmәliyyatları ölkәnin gömrük әrazi¬si¬nә daxil olan xarici mәnşәli malları yenidәn emal etmәdәn digәr
xa¬rici ölkәlәrә ixracını nәzәrdә tutur

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

•

nisbi göstәricidir
müqayisәli göstәricidir

•
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Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri sәmәrәlilik göstәricisinә xasdır?

Sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

Müәssisәdә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

Avadanlıqlarda tәmir işi nә vaxt hәyata keçirir?

Müәssisәsinin әsas fondlarına nә aid deyil?

İstehsal gücü nәdir?

mütlәq göstәricidir•
xәrc göstәricisidir
faiz göstәricisidir

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

sәmәrә
sәmәrә ilә onun әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti•
milli gәlir
ümumi milli mәhsul
istehsala sәrf olunan mәsrәflәr

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

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

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

Nәqliyyat vasitәlәri
Binalar
Zavoddaxili su kәmәrlәri
Sexdә qurulmuş avadanlıq
Hazır mәhsul anbarında olan avadanlıq•

müәssisәyә dövlәtin icazә verdiyi maksimum istehsal imkanı
müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul buraxa bilmә qabiliyyәtidir•
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Yanacaq sәnayesinin (neftçıxarma sәnayesinin) istehsal әsas fondlarının tәrkibindә qurğular vә
ötürücü mexanizmlәrin xüsusi çәkisi tәqribәn neçә faiz olur?

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

әsas fondların tәkrar istehsal xarakteristikası hansı göstәricilәr vasitәsilә öyrәnilir?

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

Qeyrimaddi aktivlәr köhnәlmәnin hansı növünә mәruz qalır?

İstehsalın әsas fondları nәdir?

•
müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul satmaq imkanı
müәssisәnin bazardakı payıdır
müәssisәnin illik istehsal hәcmi

40 faiz
50 faiz
60 faiz•
30 faiz
70 faiz

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

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

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

iqtisadi köhnәlmә
mәnәvi köhnәlmә•
sosial köhnәlmә
texniki köhnәlmә
fiziki köhnәlmә

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

•
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İstehsalın әsas fondlarının tәrkibinә nәlәr daxildir?

İstehsalın әsas fondlarının quruluşu necә hesablanır?

Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

әsas fondların amortizasiyası nәdir?

Müәssisәdә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir?

İstehsal gücünü texniki (mexaniki) gücdәn fәrqlәndirәn cәhәt nәdir?

istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn
mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır

•

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

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

dәzgah
bina
mәmulat•
qurğu
nәqliyyat vasitәsi

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

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

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

istehsal gücün kәmiyyәtinin fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsindәn asılı olmamasıdır
mexaniki gücün kәmiyyәtinin fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsindәn asılı olmasıdır
mexaniki gücün kәmiyyәtinin avadanlığın vaxt fondundan asılı olmamasıdır•
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Aşağıdakılardan hansı avadanlığa mәxsus vaxt fondlarına aid deyil?

Aşağıdakı amillәrdәn hansı müәssisәlәrdә maşın vә avadanlıqların texnoloji strukturunun
optimallığına tәsir göstәrir?

әsas fondların sıradançıxma әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 600 min manat, ilin sonuna 900 min manat vә bir il
әrzindә 150 min manatlıq әsas fond istifadәdәn çıxarılmışsa onda әsas fondların sıradançıxma әmsalı
necә faiz olar?

әsas fondların artma әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 500 min manat, ilin sonuna 800 min manat vә bir il
әrzindә 300 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz
olar?

•
mexaniki gücün kәmiyyәtinin avadanlığın vaxt fondundan asılı olmasıdır
istehsal gücün kәmiyyәtinin avadanlığın vaxt fondundan asılı olmamasıdır

faktiki işlәnmiş vaxt fondu
rejim vaxt fondu
tәqvim vaxt fondu
cari vaxt fondu•
plan vә ya maksimum mümkün vaxt fondu

maşın vә avadanlıqların ilkin dәyәri
işçilәrin sayı
istehsal texnologiyası•
tәqvim vaxt fondu
işçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsi

baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti
kimi

•
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi
baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti
kimi

40 %
10 %
16,7 %
25 %•
50 %

baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti
kimi
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin axırına olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin ilin әvvәlinә olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi•
baxılan dövrdә istifadәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin ilin sonuna olan әsas fondların dәyәrinә nisbәti
kimi

60 %•
23,07 %
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Binalar, qurğular vә tikililәr üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir

İnsan orqanizminә tәsir edәn әsas fondların köhnәlmә növü hansıdır?

әsas fondların istifadә müddәti bilinmәyәn qeyrimaddi ünsürlәri üçün amortizasiya norması nә
qәdәrdir?

әsas fondlardan istifadәnin ümumi vә xüsusi göstәricilәri hansılardır?

Sürәtlәndirilmiş amortizasiya metodunun tәtbiqi nәticәsindә aşağıdakılardan hansı baş vermir?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 680 min manat, ilin sonuna 800 min manat vә bir il
әrzindә 170 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz
olar?

37,5 %
15 %
100 %

10 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
15 faizәdәk
7 faizәdәk•

ictimai
sosial•
fiziki
mәnәvi
iqtisadi

10 faizәdәk•
20 faizәdәk
25 faizәdәk
15 faizәdәk
7 faizәdәk

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

istehsal olunan mәhsulun maya dәyәri artır
müәssisәdә tәmir xәrclәrinin hәcimi azalır
müәssisәnin әsas fondları teztez yenilәşir
müәssisәnin rәqabәtqaliyyәtlilik sәviyyәsi yüksәlir
әsas fondların fiziki köhnәlmә sәviyyәsi dәfәlәrlә artır•

25 %•
11,5 %
21,25 %
15 %
11,7 %
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Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 440 min manat, ilin sonuna 420 min manat vә bir il
әrzindә 48,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz
olar?

Maşın vә avadanlıqlar üçün amortizasiya norması nә qәdәrdir?

Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

Müәssisәnin әsas fondlarının strukturuna hansı amil tәsir göstәrmir?

Müәssisәdә istehsal әsas fondlarının qiymәt¬lәn¬dirilmәsinin natural göstәricilәrindәn hansı
mәqsәdlәr üçün istifadә edilr?

Müәssisәdә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir?

Müәssisәdә avadanlıq parkının texnikiiqtisadi sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir?

11 %•
10,5 %
5,2 %
5,6 %
11,5 %

10 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk•
15 faizәdәk
7 faizәdәk

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

istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi
istehsal edilәn mәhsulun mürәk¬kәblik dәrәcәsi
elmitexniki tәrәqqi
istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi
kadrların idarә edilmәsinin tәkmilәşdirilmәsi•

әsas fondların tex¬ni¬¬ki tәrkibini vә istehsal gücünü müәy¬yәn etmәk•
kadrlara olan tәlәbatı vә istehsal gücünü müәy¬yәn etmәk
istehsal gücün¬dәn istifadәni yüksәltmәyә dair tapşı¬rıq¬ları vә fondtutumunu müәy¬yәn etmәk
avadanlıq balansı tәrtib etmәk vә fondverimini müәyyәn etmәk
әsas fondların tex¬ni¬¬ki tәrkibini vә amortizasiya ayırmalarını müәy¬yәn etmәk

müәssisәnin ölçüsü
işçilәrin sayı
müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı
investisiya qoyuluşlarının texnoloji quruluşu•
istehsalın ölçüsü

müәssisәnin ölçüsü
işçilәrin sayı
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Fondtutumu göstәricisi necә hesablanır?

Sәnaye müәssisәlәrindә illik amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir?

Müәssisәdә istehsal әsas fondlarının qiymәt¬lәn¬dirilmәsinin dәyәr göstәricilәrindәn hansı
mәqsәdlәr üçün istifadә edilr?

Müәssisә 1200 manatlıq kompyuter alır. Bu müәssisәnin hansı fonduna aiddir?

İstehsal güclәrindәn istifadәnin ekstensiv göstәricisi hansıdır?

Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amil hansıdır?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 480 min manat, ilin sonuna 548 min manat, bir il
әrzindә 168 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 100 min manatlıq әsas fond sıradan

kadrların strukturu
müәssisәnin tәrәf müqabillәrinin sayı
avadanlıqların yaş strukturu•

әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondların әsas fondların ilin sonuna qalıq dәyәrinә nisbәti
kimi
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi•
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin mövcud әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi
әmtәәlik, ümumi vә ya xalis mәhsulun istehsal әsas fondların ilin әvvәlinә olan dәyәrinә nisbәti kimi

amortizasiya mәblәğinin әsas fondların normativ xidmәt müddәtinә nisbәti kimi•
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi
әsas fondların normativ xidmәt müddәtinin amortizasiya mәblәğinә nisbәti kimi
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların normativ xidmәt müddәtinә hasili kimi
amortizasiya mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi

әsas fondların tex¬ni¬¬ki tәrkibini vә istehsal gücünü müәy¬yәn etmәk
istehsal gücünü müәy¬yәn¬lәş¬dir¬mәk
avadanlıq balansı tәrtib etmәk
amortizasiyanı hesablamaq vә fondverimini müәy¬yәn etmәk•
istehsal gücün¬dәn istifadәni yüksәltmәyә dair tapşı¬rıq¬ları müәy¬yәn etmәk

amortizasiya fonduna
dövriyyә fondlarına
ehtiyat fonduna
әsas fondlara•
nizamnamә fonduna

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

mәhsulun әmәktutumu
amortizasiya norması
avadanlıqların mәhsuldarlığı•
ümumzavod xәrclәri
dövretmә әmsalı
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çıxmışdırsa onda әsas fondların artma әmsalı necә faiz olar?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 480 min manat, ilin sonuna 548 min manat, bir il
әrzindә 168 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 100 min manatlıq әsas fond istifadәdәn
çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 320 min manat, ilin sonuna 370 min manat, bir il
әrzindә 70,4 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 20,4 min manatlıq әsas fond istifadәdәn
çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 650 min manat, ilin sonuna 690 min manat, bir il
әrzindә 260 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 220 min manatlıq әsas fond istifadәdәn
çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar?

Müәssisәdә ilin әvvәlinә әsas fondların dәyәri 720 min manat, ilin sonuna 820 min manat, bir il
әrzindә 216 min manatlıq әsas fond yeni işә salınmışsa vә 116 min manatlıq әsas fond istifadәdәn
çıxarılmışsa onda әsas fondların yenilәşmә әmsalı necә faiz olar?

Müәssisәnin iqtimsadiyyatı kursu aşağıdakılardan hansına aiddir:

16,3 %
18,2 %
35 %•
9,7 %
12,2 %

20,8 %
9,7 %
16,35 %
30,65 %•
35 %

19,02 %•
10,2%
22 %
6,37 %
2,9 %

40 %
6,1 %
37,68 %•
31,88 %
73,8 %

14,1 %
26,3%•
30%
15 %
16,1 %

Mikroiqtisadiyyat•
Mezoiqtisadiyyat
Makroiqtisadiyyat
Makro vә mezoiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat
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Yanacaqenergetika kompleksi aşağıdakılardan hansının subyektidir?

Ölkәdә ümumi milli mәhsulun istehsalı dinamikasındakı dәyişikliklәri tәdqiqi ilә iqtisad elminin
hansı qolu mәşğul olur?

İqtisadiyyatın istehsal sahәlәri, müxtәlif müәssisә vә firmaları, әmtәә vә maliyyә bazarları,
bankları, ev tәsәrrüfatı kimi iqtisadi strukturları vә onların ünsürlәrinin fәaliyyәtini hansı elm tәdqiq
edir?

İqtisad elmi aşağıdakı elm sahәlәrinin hansına aiddir?

Müәssisәnin iqtisadi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә hansı elmi metodlardan istifadә edilir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin iqtisadi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә istifadә edilәn tәdqiqat
metodu deyil?

Müәssisәnin iqtisadiyyatı kursunun obyekti hansıdır?

Meqoiqtisadiyyatın
Mikroiqtisadiyyatın
Makroiqtisadiyyatın
Makro vә mikroiqtisadiyyatın
Mezoiqtisadiyyatın•

Makroiqtisadiyyat•
Mezoiqtisadiyyat
Mikroiqtisadiyyat
Mezo vә mikroiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat

Makroiqtisadiyyat
Mezoiqtisadiyyat
Mikroiqtisadiyyat•
Mezo vә meqoiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat

tәbiәt elmlәri
ictimai elmlәr•
texniki elmlәr
dәqiq elmlәr
siyasi elmlәr

amortizasiyanın hesablanmasının açıq metodundan
inzibati, iqtisadi vә sosialpsixoloji metodlardan
statistik müşahidә, müqayisәli tәhlil metodlarından•
analitikhesablama, tәcrübieksperimental vә statistik metodlardan
«orta xәrclәr üstәgәl mәnfәәt», "hiss edilәn faydalılığı" әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodlarından

müqayisәli tәhlil, statistik müşahidә vә sistemli yanaşma metodları
inzibati, iqtisadi vә sosialpsixoloji metodları•
iqtisadiriyazi metodları
analiz vә sintez
induksiya vә deduksiya metodları

müәssisәdә baş verәn iqtisadi proseslәrin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi

•
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Müәssisәnin iqtisadiyyatı kursunun predmeti hansıdır?

Müәssisәnin iqtisadi vә texniki sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәrә aiddir.

Sahә nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil

Mövzu nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil

Müәssisәnin iqtisadiyyatı kursunun tәdrisi prosesindә öyrәnilmir:

Aşağıdakı sәviyyәlәrdәn hansında tәdqiqat vә tәhlil işinin bütünlükdә milli iqti¬sa¬diyyat
sәviyyәsindә aparılır?

müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti•
müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri
Mövсud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qa¬nunların müәssisәnin tәsәrrüfat
fәaliyyәtindәki tәzahür forma¬la¬rının öyrәnilmәsi
müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri

müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri
müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin araşdırılması
müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi
Mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qa¬nunların müәssisәnin tәsәrrüfat
fәaliyyәtindәki tәzahür forma¬la¬rının, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqların öyrәnilmәsi

•
müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri vә makroiqtisadi tarazlıq mәsәlәlәrinin
öyrәnilmәsi

elmitexniki tәrәqqi, istehsalın vә әmәyin tәşkili, innovasiya fәaliyyәti•
müәssisәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin artırılması
әmәk kollektivinin sosial inkişafı, fiskal siyasәt, monetar siyasәt
investisiya fәaliyyәti, әmәk haqqının yüksәldilmәsi vә sosial müdafiә sisteminin inkişafı
müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluğun artırılması vә makroiqtisadi tarazlığın tәmin edilmәsi

Sәnayenin iqtisadiyyatı
Tikintinin iqtisadiyyatı
Aqrar sәnaye kompleksinin iqtisadiyyatı
Menecment•
Nәqliyyatın iqtisadiyyatı

Marketinq
Müәssisәnin iqtisadiyyatı•
Maliyyә
Biznesin tәşkili
Әmәyin iqtisadiyyatı

marketinq vә mәhsulun satışı mәsәlәllәri
innovasiya vә investisiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar mәsәlәlәr
maliyyә mәsәlәlәri vә müәssisәnin ödәdiyi vergilәr
xarici iqtisadi fәaliyyәtlә әlaqәdar mәsәlәlәri
müәssisәdә istehsalın texniki mәsәlәlәri•

Makroiqtisadiyyat•
Müәssisәnin iqtisadiyyatı
Mikroiqtisadiyyat
Ev tәsәrrüfatının iqtisadiyyatı
Firmanın iqtisadiyyatı



104

105

106

107

108

109

110

Aşağıdakılardan hansı proseslәrin müәssisәyә aidiyyәti yoxdur?

Müәssisәlәrdә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

İdarәetmәnin metodları hansılardır?

İdarәetmә prinsiplәrinә aid deyil:

İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir?

Müәssisәdә idarәetmә prosesinin mәrhәlәlәri hansıdır?

müәssisә iqtisadiyyatın istehsal vә tәşkilati strukturunu әmәlә gәtirir
müәssisәdә istehsalın texnologiyası vә keyfiyyәti problemlәri kәsişir
müәssisәdә әsas iq¬tisadi proseslәr baş verir
müәssisәdә siyasi münasibәtlәr formalaşır•
müәssisәdә iqtisadi münasibәtlәr formalaşır

istehsal, mübadilә, istehlak
idarәetmәdә әmәk bölgüsü, tәkbaşınaçılıq, korporativ әhvalruhiyyәsi
planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya•
xәtti, fuksional, xәttifunksional
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji

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

İdarәetmәdә әmәk bölgüsü
Әdalәt prinsipi
Tәkbaşınaçılıq
koordinasiya•
Tәşәbbüskarlıq

matris sxemi
Tәşәbbüskarlıq
koordinasiya
lisenziyalaşdırma
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi•

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

proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә
planlaşdırma, planların reallaşdırılması vә nәzarәt•
tәşkil etmә, stimullaşdırma, nәzarәt
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
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İdarәetmә sistemi nәdir?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların növlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә edilmir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә planlaşdırmanın metodlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsiplәrinә aid olunmur?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil?

Funksional әlamәtә görә planlar hansı növ¬lәrә ayrılır?

İstehsal proqramının dәyәr göstәricisi hansıdır?

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

әhatә etdiyi dövrә görә
istehsalın hәcminә görә•
funksional baxımdan
planlaşdırma iyerarxiyasına görә
idarәetmә iyerarxiyasına görә

tәcrübieksperimental metodu•
balans merodu
"Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma
normativ metod
iqtisadistatistik metodlar

qәnaәtlilik prinsipi
komplekslik prinsipi
paralellik prinsipi•
prioritetlәrin müәyyәn olunması prinsipi
stabillik prinsipi

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı
әmәk haqqı vә kadrlar planı
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı
әmәk kollektivinin sosial inkişaf planı
sığorta işinin planı•

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

mәhsulun maya dәyәri
әsas istehsal fondlarının tәrkibi
1 manatlıq әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc
әmtәәlik mәhsul•
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri
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İstehsal proqramının natural göstәricisi hansıdır?

Plan nәdir?

Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәti üzrә planlar hansı növlәrә ayrılır?

Proqnoz nәdir?

Proqram nәdir?

mәhsulun nomenklaturası•
ümumi mәhsul
әmtәәlik mәhsul
xalis mәhsul
reallaşdırılmış mәhsul

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri
üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod¬la¬rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir

•
perspektiv dövr üçün iqti¬sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar¬şıya qoyulan vә¬zi¬fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә¬¬¬hәtdәn
әsaslandırılmış tә¬sәv¬vür, mü¬lahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üs¬tünlük¬lә¬ri¬nin vә sә¬mә¬rә¬liliyin artırılması әsasında
stabil iqtisadi göstәricilәrә vә bu gös¬tә¬ri¬cilәrin artımına nail olmağa imkan ve¬rәn istiqamәtlәrin,
fәaliy¬yәt qay¬daları vә normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur

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

istehsal müәssisәsinin öz gücünü vә bazarda baş verәn tәlәb vә tәklifi tam şәkildә hesablayaraq, öz qarşısına
elmi әsası olan mәqsәd qoyub vә buna mәqsәdә nail olma mәrhәlәlәrini müәyyәnlәşdirmәklә onların nә vaxt
vә necә yerinә yetirilmәsinin sәnәdlәşdirilmәsidir
idarә olunan obyektin qarşısında duran vәzifәlәrin müәyyәn edilmiş müddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli
is¬ti¬fadә etmәklә yerinә yetirilmәsinә yönәl¬dilmiş idarәetmә qәrar¬la¬rı¬nın әsas¬landırılması, qәbul
edil¬mәsi vә icrasının tәşkili mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә ye¬tirilәn müx¬tәlif
xarakterli әmәk vә maşın әmәliyyatlarının mәcmusudur
perspektiv dövr üçün iqti¬sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, üstünlük
verilәcәk sahәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinә, strateci mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vә¬zi¬fәlәrin
yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tә¬sәv¬vür, mü¬lahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur

•
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarә¬et¬mәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur
yalnız sәnaye müәssisәlәrinә aid olan idarәetmә funksiyası olmaqla, sexlәrin istehsal etmәli olduğu
mәhsulların adları vә natural göstәricilәrinin mәcmusudur

strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar¬şıya qoyulan vә¬zi¬fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi
cә¬¬¬hәtdәn әsaslandırılmış tә¬sәv¬vür, mü¬lahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәr¬rü¬fat tәdbirlәri
üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur

•
proqramda öz әksini tapan tәd¬bir¬lә¬rin rә¬van, bir qaydada realizә olunması mәqsә¬dilә hәya¬ta
keçirilmәsi nәzәrdә tu¬¬tu¬lan konkret vә kompleks tәdbirlәr sistemidir
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların müәyyәn olunması,
qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәn¬di¬rilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrini
әhatә edәn fәaliyyәt növüdür
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan bi¬lik¬¬lәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahә¬lә¬rinin şü¬ur¬lu
nizamlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәt növüdür
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Müәssisәdә idarәetmә nәdir?

Aşağıdakılardan hansı "Dәqiq vaxtında" sisteminin üstünlüklәrinә aid deyil?

Müәssisәdә istehsal proqramının yerinә yertirilmәsi üçün avadan¬lığa ümumi tәlәbatı
hesablayarkәn aşağıdakıların hansından istifadә edilmir?

Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?

Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?

Mәmulat üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemi¬dir
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş dövlәt idarәetmә orqanlarının birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarә¬et¬mә subyekti ilә istehsal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn
ibarәtdir

•
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemidir
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurs¬la¬rı¬nın sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş dövlәt tәnzimlәmә orqanlarının birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir

göndәrilәn xammal vә materialların vә istehsal olunan mәh¬sulların keyfiyyәtinin kompleks idarә edilmәsi
imkanlarının olması
madditexniki tәminat planına ehtiyacın olmaması•
tәchizat prosesinә statistik nәzarәtin mümkünlüyü
müәssisәdә istehsal tsiklinin qısaldılması
madditexniki tәchizatın müntәzәm surәtdә tәkmillәşdirilmәsi

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

orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramına vurulur¬
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalına vurulur•
orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt intervalına nisbәti kimi
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı istehsal proqramına vurulur¬
iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi

materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә istehsal istehlakı
üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi
materialdan orta günlük mәsrәf norması istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә 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 materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә istehsal istehlakı
üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta vurulur

•
materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә istehsal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt
dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına vurulur

mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә nisbәti kimi
mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi nor¬ma¬¬sının hәmin mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә
tutulmuş hәcminә nisbәti kimi
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Hissә (detal) üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Oxşarlığa görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?

Müәssisәdә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?

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 hәcmi hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә vurulur

hissәnin (detalın) sayınin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә 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) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin
material mәsrәfi normasına nisbәti kimi

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) 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
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 (his¬sә¬nin) hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәs¬rәfi
nor¬ma¬sına vurulur

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
nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi ¬norması qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında
nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә 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¬
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
qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi nümunәvi
tәmsilçinin material mәsrfi normasına nisbәti kimi

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

Aşağıdakılardan hansı satış siyasәtinin әsas elementlәrinә aid edilmir?

Aşağıdakılardan hansı satışın tәşkilinә aid edilir?

Firma birbaşa satış sisteminin üstünlüyünә aşağıdakılardan hansı aiddir?

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

Müәssisәdә satış sistemlәri onların tәşkilinә görә necә qruplaşdırırlır?

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

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

mәhsulların nәqli
mәhsulun saxlanması
mәhsulun tamamlanması
mәhsulların istehsalı•
istehlakçılarla әlaqәlәr

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

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

funksional vәzifәlәrinә, hәm dә әmtәәnin müştәriyә nü¬ma¬yi¬şini hәyata keçirmәli olan, sövdәlәşmәlәr
bağlamaq vә ya bu hü¬quqa malik olmayan xüsusi agentliklәr
әmtәә ehtiyatları yaratmadan sövdәlәşmәlәrin bağ¬¬lanması, bazarın öyrәnilmәsi, sifarişlәrin yerinә
yetirilmәsi üz¬rә funksiyaları icra edәn satış kontorları
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.)
xammal vә material ehtiyatlarının yaradılması üçün tәdarük funksiyaları icra edәn tәchizat kontorları•

daxili vә xarici satış sistemlәri
әsas vә kömәkçi satış sistemlәri
intensiv vә selektiv satış sistemlәri
analitik vә sintetik satış sistemlәri
birbaşa vә dolayı satış sistemlәri•
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Müәssisәdә satış sistemlәri vasitәçilәrin sayına görә necә qruplaşdırırlır?

Müәssisәdә ümumi (istehsal) rentabellik göstәricisi necә hesablanır?

Aşağıdakılardan hansı istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amili hesab olunur?

Müәssisәdә fondtutumunun azalması istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinә necә tәsir göstәrir?

Müәssisәdә satışın (dövriyyәnin) rentabelliyi göstәricisi necә hesablanır?

Müәssisәdә әsaslı vәsait qoyuluşunun iqtisadi sәmәrәliliyini müәyyәn edilәrkәn sәmәrә kimi
hansı göstәrici әsas götürülmәlidir?

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

daxili, xarici vә qarışıq satış sistemlәri
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici satış sistemlәri
intensiv, selektiv vә xüsusi satış sistemlәri•
analitik, sintetik vә eksperimental satış sistemlәri
birbaşa, dolayı vә qarışıq satış sistemlәri

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

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

mәhsul vahidinә düşәn amorizasiya ayırmalarını azaldır•
müәsisәdә әsas fondlardan istifadә sәviyyәsi aşağı düşür
müәsisәdә mәhsul vahidinә düşәn amorizasiya ayırmalarını artırır
investisiya qoyuluşlarına tәlәbatı artırır
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrini artırır

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

müәssisәnin mәnfәәti•
müәssisәnin reallaşdırılmış mәhsulu
müәssisәnin ümumi mәhsulu
müәssisәnin ümumi mәdaxili
müәssisәnin әmtәәlik mәhsulu
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İnvestisiya qoyuluşlarının sәmәrәlilyini xarakterizә edәn göstәricilәrә aid deyil:

İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә hansı amil tәsir göstәrmir?

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

Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslı deyil?

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

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

Hansı mәsrәf norması eyni tipdәn, lakin bir şirkәtin (vә ya firmanın) müxtәlif müәssisәlәri
tәrәfindәn istehsal olunan mәhsullar üçün işlәnir?

rentabellik indeksi göstәricisi
rentabellik norması (daxili rentabellik norması) göstәricisi
inteqral sәmәrә (xalis cari dәyәr) göstәricisi
ödәnmә müddәti göstәricisi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti göstәricisi•

işçilәrin günlük iş vaxtının vә növbәlilik әmsalının azaldılması•
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi, kombinәlәşmәsi, ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin artırılması vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması
istehsalın vә idarәetmәnin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

mövsümü ehtiyat
cari ehtiyat•
sığorta ehtiyatı
müәssisәdaxili ehtiyat
hazırlıq ehtiyatı

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

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

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

qrup mәsrәf norması•
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Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır?

Dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı necә hesablanır?

Material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxildir?

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

Aşağıdakılardan amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?

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

perspektiv mәsrәf norması
fәrdi mәsrәf norması
irilәşdirilmiş mәsrәf norması
müfәssәl mәsrәf norması

topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh¬su¬lun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa¬lı¬ğına
nisbәti kimi

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

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

•

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

is¬tehsal olunan mәh¬su¬lun hәcmi, işçilәrin sayı vә istehsal tsiklinin uzunluğun¬dan
istehsal tsiklinin uzunlu¬ğundan, әsas fondların yenilәşmә әmsalından vә mәhsulun ma¬ya dә¬yәrindәn
istehsal tsiklinin uzunlu¬ğun¬dan, mәhsulun ma¬ya dә¬yәrindәn vә istehsal pro¬sesindә xәrclәrin artma
xarakterindәn

•
istehsal pro¬sesindә xәrclәrin artma xarakterindәn, mәhsulun ma¬ya dәyәrindәn vә әmәyin tәşkilindәn
is¬tehsal olunan mәh¬su¬lun hәcmi vә tәrkibindәn, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn

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

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

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 faktiki istifadә әmsalı neçә olmuşdur?

İnvestisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan diskontlaşdırılmış
qiymәtlәndirmәyә әsaslanan üsula aşağıdakılardan hansı aid deyil?

İstehsal sahәsindә investisiya layihәlәri hazırlanarkәn aşağıdakılardan hansı araşdırılmır?

İnvestisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsindә aşa¬ğıda qeyd olunan
mexanizimlәrin hansından istifadә edilmir?

Aşağıdakıdardan hansı investisiya layihәlәrinin işlәnilmәsi mәrhәlәlәrinә aid deyil?

dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qa¬lı¬ğının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәh¬sulun hәcminә
nisbәti kimi

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

1,33
0,75
0,8•
2,58
1,25

xәrclәrin cari dәyәri
rentabellik indeksi
xalis cari dәyәr
daxili rentabellik norması
investisiyanın ödәnmә müddәti•

investisiya layihәsinin hәyata keçirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin geri qaytarılması şәrtlәri vә potensial
investorların әldә edәcәklәri gәlirlәr
layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan investisiyanın hәcmi
investisiyanın yönәldildiyi istiqamәtlәrin xarakterik cәhәtlәri
investisiya layihәsinin hәyata keçirilmәsindәn gözlәnilәn son nәticә
digәr müәssisәlәrin xarici ölkәlәdә hәyata keçirdiklәri investisiya qoyluşları•

investisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә res¬pub¬likaya gәtirilәn istehsaltexniki tәyinatlı
avadanlıqların әlavә dәyәr vergisindәn qismәn vә ya tamamilә azad edilmәsi
aşağı faizlәrlә kredit verilmәsini vә sürәtli amortizasiya ayır¬ma¬larını özündә cәmlәşdirәn çevik maliyyә
kredit vә әsas vә¬sait¬lәrin amortizasiyası mexanizimlәrindәn istifadә olunması
vergi sistemindә potensial investorlar üçün güzәştli vergi dә¬rә¬cә¬lә¬rindәn vә şәrtlәrindәn istifadә
olunması
investisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә res¬pub¬likaya gәtirilәn istehsaltexniki tәyinatlı
avadanlıqların gömrük rüsumundan qismәn vә ya tamamilә azad edilmәsi
potensial investorlara maliyyә yardımının edilmәsi•

son tәhlilin aparılması
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Aşağıdakılardan hansı әsaslı tikinti planının әsas bölmәlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә ümumiqtisadi tәhlil:

İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә maliyyә tәhlili:

İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә texnikiiqtisadi tәhlil:

Dövlәtin investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasına tәsir vasitәlәrinә nә aid deyil?

ilkin tәhlilin aparılması
araşdırmalar
layihәnin qiy¬mәt¬lәndirilmәsi
әmәk kollektivindә sosioloji tәhlilin aparılması•

әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyi•
әsas fondların, istehsal güclәrinin işә buraxılması vә habelә "ehtiyyat mәmulatlar" üzrә tapşırıqlar
tikintiquraşdırma işlәri üzrә proqram
ayrıayrı tikintilәr vә obyektlәr üzrә titul siyahıları
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi vә quruluşu

tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri
layihә istehsal gücü
hәr bir müәssisәnin adı, tikilәcәyi müddәt vә rayon
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı•
әsas fondların smeta dәyәri, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi

bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrinin isbatı ilә birlikdә layihәnin texniki tәrәfini әks
etdirir
yeni tikin¬tiyә, mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğinlә xüsusi
çәkisinin öyrәnilmәsini әks etdirir
ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya әlverişsiz olmasının
tәsvirini әks etdirir

•
investisiyanın maliyyә tәhlili kapital vә jari dәyәr¬dә pul axınının tәdqiqini әks etdirir
layihә çәrçivәsindә yalnız satış bazarlarını vә xamamal vә materiallarla tәminat mәnbәlәrinin öyrәnilmәsini
әks etdirir

bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrinin isbatı ilә birlikdә layihәnin texniki tәrәfini әks
etdirir
yeni tikintiyә, mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki cәhәtdәn
silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin hәcminin müәyyәn edilmәsini әks etdirir
ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya әlverişsiz olmasının
tәsvirini әks etdirir
cari dәyәr¬dә capital vә pul axınlarının tәdqiqini әks etdirir•
layihә çәrçivәsindә yalnız satış bazarlarını vә xamamal vә materiallarla tәminat mәnbәlәrinin öyrәnilmәsini
әks etdirir

bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrini әsaslandırmaqla birlikdә layihәnin texniki tәrәfini
әks etdirir

•
әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsini әks etdirir
ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya әlverişsiz olmasının
tәsvirini әks etdirir
cari dәyәr¬dә pul axınının tәdqiqini әks etdirir
layihә çәrçivәsindә yalnız satış bazarlarını vә xamamal vә materiallarla tәminat mәnbәlәrinin öyrәnilmәsini
әks etdirir
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Xalis cari dәyәr göstәricisi nәyi müәyyәn edir?

İnvestisiyanın rentabellik indeksi necә hesablanır?

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

Azәrbaycanda investisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması vasitәlәrinә nә aiddir?

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

әsas fondlardan ekstensiv istifadә әmasalı:

sürәtlәnlirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi
mәnfәәtdәn vergi üzrә güzәştlәrin müәyyәn olunması
investisiya qoyuluşlarının güzәştli kreditlәrlә maliyyәlәşdirilmәsi
müәssisәnin kadr hazırlığı vә innovasiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkdiyi xәrclәrin qismәn dövlәt büdcәsindәn
ödәnilmәsi
minimum әmәk haqqının sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•

illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrqi•
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәrini
illәr üzrә amortizasiya ayırmalarının cari dәyәrini
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәri ilә gәlirlәrinin cari dәyәri arasınlakı fәrqini
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәrini

illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrq kimi
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәri kimi
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәrinin illәr üzrә ilә gәlirlәrin cari dәyәrinә nisbәti kimi
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәrinin illәr üzrә nağd pul mәxariclәrinin cari dәyәrinә nisbәti kimi•
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәri kimi

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

dövlәt tәrәfindәn müvinәtlәrin artırılması
dövlәt ünvanlı sosial yardımlarının verilmәsi
Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondundan kreditlәrin verilmәsi•
dövlәt Sosial müdafiә Fondundan pensiyaların verilmәsi
işçilәrin minimum әmәk haqqının artırılması

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

әsas fondlardan yenilәşmә sәviyyәsini göstәrir
әsas fondlardan gücә görә istifadәni göstәrir
fondlasilahlılığın artmasını göstәrir
әsas fondlardan vaxta görә istifadәni göstәrir•
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini göstәrir
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әsas fondların tәzәlәnmә әmsalı necә hesablanır?

Avadanlığın ekstensiv yüklәnmәsi әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amillәrә aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı avadanlıqlardan ekstensiv istifadәnin yaxşılaşdırılması yollarına aid deyil?

Müәssisәdә avadanlıqlardan intensiv istifadә yollarına aid deyil:

әmәyin fondla silahlılığı necә hesablanır?

İstehsal әsas fondların köhnәlmә әmsalı necә müәyyәn edilir?

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

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

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

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

ava¬danlığın birdәfәlik yükünün artırılması
material emalının sürәtinin artırılması
xammal vә materialları istehsala hazırlamaqla, onların key¬fiy¬yәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә vә
hazırlanan mәhsulun keyfiyyәtinә uyğun gәlmәsinin tәmin edilmәsi
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

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

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

•
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Amortizasiya norması necә hesablanır?

Müәssisәlәrdә amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir?

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

İnnovasiyanın texnoloji potensialı nәyi ifadә edir?

Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı texnoloji hazırlıq mәrhәlәsinә aiddir?

köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinә nisbәti kimi•
istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinin köhnәlmә mәblәğinә nisbәti kimi
köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinә 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 ilkin dәyәrinә 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
әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә
müddәtinә nisbәtinә nisbәti kimi

müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәrinin hasili kimi
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәrinincәmi kimi
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi
müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrindәn әsas fondların qalıq dәyәrini çıxmaqla•

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
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
fondunun 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

•

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

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

texniki layihәnin hazırlanması
layihә (texniki) tapşırığının hazırlanması
marşrut texnologiyasının hazırlan¬ma¬sı•
eskiz layihәsinin hazırlanması
texniki tәklifin hazırlanması
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Aşağıdakılardan hansı texnoloji proseslәrin layihә¬lәn¬di¬rilmәsinә aiddir?

Marşrut texnologiyası:

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

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

Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi insanmaşınmühit sistemini 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?

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

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

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
avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş¬dırıl¬ma¬sının layi¬hә¬lәndirilmәsi
müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәri yerlәşmәsini 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

•

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

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

erqonomik göstәriсilәr•
patenthüquq göstәriсilәri
ekoloji göstәriсilәr
mәmulatın estetik göstәriсilәri
texnolojilik göstәriсilәri

etibarlılıq göstәricilәri
mәmulatın estetik göstәricilәri•
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri
mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti
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Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi onun istifadәsi vә ya istismarı prosesindә әtraf mühitә
ziyanlı tәsirini xarakterizә edir?

Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı parametrlәr üzrә qiymәtlәndirilir?

Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti qiymәtlәndirilәrkәn hansı xәrclәr nәzәrә alınır?

Mәmulatın estetik göstәricilәri:

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

Mәhsulun maya dәyәri:

mәhsulun tәyinatı göstәricilәri

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

madditexniki vә tәşkilati parametrlәr üzrә
makroiqtisadi vә mikroiqtisadı parametrlәr üzrә
keyfiyyәt vә iqtisadi parametrlәr üzrә•
fәrdi vә ümumi parametrlәr üzrә
sosial vә iqtisadi parametrlәr üzrә

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

mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn
edil¬miş funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
mәmulatın oricinallığı, tam¬lı¬ğı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for¬ma sәlistliyi, görünüş
kimi xassәlәri özündә birlәşdirir

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

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

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı xәrclәrinin, әsas fondlardan
amorti¬zasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmu¬su¬nu әks etdirir

•
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr
ifadәsindә mәcmusunu әks etdirir
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, materiala çәkilәn xәrclәrin vә
әsas fondlardan amorti¬zasiya ayırmalarının mәcmu¬su¬nu әks etdirir
rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtdir
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrini әks etdirir
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әmtәәlik mәhsulun 1 manatına düşәn xәrclәrin dәyişmәsi aşağıda sadalanan amillәrindәn
hansının tәsiri altında olmur?

Maya dәyәrinin aşağıda sadalanan xәrc maddәlәrindәn biri müs¬tәqim xәrcdir

Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması amillәrinә aid deyil:

Müәssisәdә istehsal hәcminin zәrәrsizlik hәddi necә müәyyәn edilir?

Müәssisәdә istehsal prosesinin xüsusiyyәtindәn asılı olaraq ma¬¬ya dәyәri hansı formalarda
uçota alınır?

Hansı mәqsәdlә xәrclәr şәrtidәyişәn vә şәrti sabit xәrclәrә bölürlәr?

Müәssisәnin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır?

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

inzibati idarә binasının işıqlandırılması üçün elektrik enerjisınә sәrf edilәn xәrclәr
ümumi zavod xәrclәri
ümum sex xәrclәri
texnoloji ehtiyaclar üçün elektrik enerjisınә sәrf edilәn xәrclәr•
sex binasının işıqlandırılması üçün elektrik enerjisınә sәrf edilәn xәrclәr

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

müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәrә bölmәklә
müәssisәdә mәhsul vahidinin satış qiymәtindәn mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri çıxıb, şәrtisabit
xәrclәrin ümumi mәblәğini bu fәrqә bölmәklә

•
müәssisәdә mәhsul vahidinin satış qiymәtinin üzәrinә mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri gәlib, şәrtisabit
xәrclәrin ümumi mәblәğini bu cәmә bölmәklә
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh¬sul vahidinin satış qiymәtinә bölmәklә
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin üzәrinә dәyişәn xәrclәri gәlib, bu cәmi mәh¬sul vahidinin satış qiymәtinә
bölmәklә

statistik müşahidә, müqayisәli tәhlil vә qarışıq formalarda
proses üzrә, sifariş üzrә vә qarışıq formalarda•
dәyәrin çıxılması, dәyәrin toplanması, eksperimental formalarda
inzibati, iqtisadi, statistik formalarda
analitik, statistik vә qarışıq formalarda

müәssisәdә istehsal hәcminin zәrәrsizlik hәddini müәyyәn etmәk üçün•
müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk üçün
müәssisdә istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk üçün
mәnfәәtin hәcmini proqnozlaşdırmaq üçün
sex, istehsal vә tam maya dәyәrini müәyyәn etmәk üçün

müәssisәnin istehsal gücünü artırmaq zәrurәti yarandıqda
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Müәssisәnin madditexniki tәminatının mәrhәlәlәrinә aid deyil:

Dairәvi reyslәr sxemindә sexlәrin xammal vә materiallarla tәminatı necә hәyata keçirilir?

Madditexniki tәminat nәdir?

Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas funksiyalarına aid deyil?

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

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

mәhsulun satış strategiyasının müәyyәn olun¬ması•
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) da¬nı¬şıqların aparılması vә kontraktın bağlanması
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahı¬sının işlәnib hazırlanması
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәru¬ri materialların texniki xarakteristi¬kası¬nın hәrtәrәfli
müәyyәn olun¬ması
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramı¬na) vә mәs¬rәf normalarına görә material resurslarına tә¬lәbatın
müәyyәn edilmәsi

anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onları ayrıayrılıqda xammal vә materiallarla
tәchiz edilir
müxtәlif zonalarda yerlәşәn is¬teh¬lakçı sexlәr xammal vә materiallarla ayrıayrı reyslәrlә tәchiz edilir
eyni zonada yerlәşәn bir neçә is¬teh¬lakçı sex xammal vә materiallarla bir reyslә tәchiz edilir•
nәqliyyatın hәr bir sexә doğru sә¬fәri yüklә, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilә olur
anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onlar xammal vә materiallarla müxtәlif
reyslәrlә tәchiz edilir

müәssisәdә innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsinin 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
müәssisәdә invevstisiya fәaliyyәtinin tәlәb olunan hәcmdә maliyyәlәşmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir
müәssisәni zәruri hәcmdә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir

material resurslarını әn sәmәrәli yolla әldә etmәk, istehsalı xammal vә materiallarla birqәrarda, tam vә
vaxtında tәmin et¬mәk
müәssisәnin әmәk resurslarına olan tәlabatının tәmin edilmәsi•
madditexniki tәminat planlarını tәrtib etmәk
madditexniki tәminat xidmәtinin strukturunu tәkmil¬lәşdir¬mәk
mәhsul¬gön¬dәrәnlәrlә sәmәrәli tәsәrrüfat әla¬qә¬lә¬rini qurmaq

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

3
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Müәssisәdә sexlәrin materiallarla mәrkәzlәşdirilmiş üsulla tәchiz edilmәsindә hansı sxemdәn
istifadә edilmir?

Müәssisәdә materiala tәlabatı hesabladıqda aşağıdakı hansı metoddan istifadә edilmir?

Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә olunmur?

Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә marketinq fәaliyyәtinin metodlarına daxil deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinә aid deyil?

5
4
7
8•

zonadairәvi
tranzit•
dairәvi
şüa
rәqqas

mәmulat üzrә hesablama metodu
oxşarlığa görә hesablama metodu (analoci metod)
nümunәvi tәmsilçiyә (tipik nümayәndәyә) görә hesablama metodu
hissә (detal) üzrә hesablama metodu
materialtutumluğa görә hesablama metodu•

demoqrafik әlamәtlәr
psixoqrafik әlamәtlәr
mәhsula ehtiyac әlamәtlәr
tәşkilati әlamәtlәr•
coğrafi әlamәtlәr

mәhsul göndәrәnlәrlә hesablaşmaların sәmәrәli tәşkili•
yeni istehlakçıların tapılması vә seçilmәsi
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi

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

işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması•
müәssisәlәrin istehsal hәcminin (tәklifinin) bazarın mövcud po¬tensial tәlәblәrinә uy¬ğun¬laşdırıla bilmә
imkanlarının araşdırılması
müәssisәdә mәhsulların reallaşdırılması şәraitinә, tәlә¬ba¬tın dә¬yişmәsinә vә s. bu kimi mәsәlәlәrә çevik
münasibәtlәrin gös¬tә¬ril¬mәsinә nәzarәt edilmәsi
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsula tәlәbatın, başqa sözlә, mәh¬sul bazarının yaradılmasına vә
formalaşdırılmasına fәal tәsir göstә¬ril¬mәsi
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Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә olunur?

Marketinq nәdir?

Müәssisәnin marketinq sistemi aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmir:

Ticarәt vasitәçilәrinә aid deyil:

İstehsaltexniki tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

Texnoloji tәmәrküzlәşmә necә baş verir?

Sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin hansı forması daha sәmәrәli hesab edilir?

bazarda mәhsullara olan potensial tәlәbatın vә ehtiyac¬la¬rın hәc¬minin, onun dinamikasının, şәraitinin,
hadisәlәrin real gedi¬şi¬nin vә onun inkişaf perspektivlәrinin dәqiq nәzәrә alınması

iqtisadi әlamәtlәr
tәşkilati әlamәtlәr
texniki әlamәtlәr
texnoloji әlamәtlәr
psixoqrafik әlamәtlәr•

müәssisәnin xammal vә materiallarla tәminatı prosesidir
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinini sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmidir
bazarda mәhsulun satışı ilә әlaqәdar kontraktların bağlanması prosesidir
bazarın kompleks tәhlili vә proq¬nozlaşdırılması pro¬sesidir•
idarәetmәnin metodlarından biridir

bazarın kompleks öyrәnilmәsindә (tәdqiqindә)
potensial (real) tәlәbatın vә ödәnilmәyәn ehtiyacların müәy¬yәn edilmәsindә
bazarda mövcud olan tәlәbatın mümkün qәdәr çox ödәnil¬mә¬si¬nә nail olmaq mәqsәdilә tәdbirlәr sisteminin
işlәnib hazırlanmasında
plan üzrә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәrur olan işçilәrә tәlabatın hesablanmasında•
mәhsul (xidmәt) çeşidi vә qiymәtinin planlaşdırılmasında

agentlәr
distributerlәr
kommivoyajerlәr
konsaltinq tәşkilatı•
dilerlәr

qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması 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 avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi 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 artırılması yolu
ilә

•
qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün azaldılması yolu
ilә
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Aşağıdakı göstәricilәr arasında istehsalın tәmәrküzlәşmәsini daha düzgün әks etdirәni hansıdır?

Texnoloji mәrhәlә üzrә kooperativlәşdirmә nәdir?

әrazi vә sahә üzrә tәşkili baxımından istehsalın kooperasiyalaşdırılmasının hansı formaları
vardır?

әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir?

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı müәssisәdaxili ixtisaslaşma sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün
tәtbiq olunur?

Aşağıdakılardan hansı istehsalın kooperasiyalaşdırılmasına xas olan cәhәtdir?

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

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

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

•

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

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 mәqsәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr arasında bölünmәsidir
sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәqsәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin
buraxılışının bu vә ya digәr bir müәssisәdә tәmәrküzlәşdirilmәsidir

sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan konstruktiv vә tex¬noloji cәhәtdәn yekcins mәmulatlar qrupunun
miqdarı vә növlәri
müәssisәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrindә olduğu müәssisәlәrin sayı
müәssisәnin müәyyәn dövr әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun hәcmi
bir iş yerindә ay әrzindә istehsal olunan mәhsulun hәcmi
bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı•

eyniadlı mәhsul istehsalçıları arasında bazarın bölüşdürülmәsi ilә bağlı razılıq olur
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İxtisaslaşdırma sәviyyәsini sәciyyәlnәdirәn göstәricilәr hansılardır?

Kooperativlәşmә sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn gösәtricilәr hansılardır?

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

Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?

Rayonlararası kooperativlәşdirmә nәdir?

Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir?

müәssisәnin bütün bölmәlәri birbiri ilә texnoloji bağlılığı olmayan mәhsullar buraxır
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun bütün detal, qovşaq vә hissәlәri hәmin müәssisәnin ayrıayrı sexlәrindә
istehsal olunur
müәssisә bir mәhsulun hazırlanması üçün müxtәlif müәssisәlәrdәn detal, qovşaq hissә vә yarımfabrikat alır•
müәyyәn mәhsulun istehsalı vә satışı bütünlüklә bir müәssisәdә cәmlәnmişdir

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

•

bir müәssisә ilә kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı, mәhsulun maya dәyәrindә «satın alınmış
yarımfabrikat vә mәmulatlar» adlı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi, bir müәssisә vә sahә üzrә rayondaxili vә
rayonlararası kooperativlәşdirmәnin nisbәti

•
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul istehsalında iştirak etmiş müәssisәlәrin sayı vә maya dәyәrindә әn böyük payın xüsusi çәkisi
aqreqatların müştәrәk istifadәsi, hissәlәrin sayı, texnoloji proseslәrdә iştirak edәn müәssisәlәrin sayı
bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı, әmәliyyatların tәhkimolunma әmsalı, bir müәssisә ilә
kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı, istehsaldakı texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı

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

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

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

•
belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
belә kooperativlәşdirmә zamanı 2 qonşu ölkәnin sәrhәd rayonlarında olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat
әlaqәlәri yaranır
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Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?

Qara metallurgiya kombinatı üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

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

Neftayırma müәssisәlәri üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

Aşağıdakı göstәricilәrin hansından kombinәlәşmәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә
edilir?

Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

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

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

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

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

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

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

xammal vә materialların daşınma xәrclәrinә ciddi qәnaәt olunur•
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti yükәlir
idarәetmәnin çevikliyi artır
avadanlıqların boşdayanma halları azalır
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Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә etmir?

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

Kombinәlәşdirmә sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә ölçülür?

Şaquli kombinәlәşmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir?

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

Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?

mәhsulların satış sürәti artır

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

yeyinti sәnayesi
neftkimya sәnayesi•
ağır metallurgiya
hasilat sәnayesi
ağac emalı sәnayesi

sәnaye sahәlәri üzrә göstәricilәr, әrazi üzrә göstәricilәr
әl ilә idarә olunan universal dәzgahların sayı, xüsusi vә ixtisaslaşdırılmış dәzgahların sayı, universal
yarımavtomat vә avtomat dәzgahların sayı, aqreqat dәzgahların dәyәri vә bunların dәzgah parkının ümumi
dәyәrlәridә xüsusi çәkisi
texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı, kombinatda mәhsul istehsalının hәcmi vә onun ümumi istehsalda xüsusi
çәkisi; kombinatların işçi heyәtinin ümumi istehsal işçi heyәtindә xüsusi çәkisi; kombinatların әsas fondlarının
dәyәri vә ümumi istehsal әsas fondlarında xüsusi çәkisi

•
kombinatların istehsal etdiyi mәhsulların sayı, dәyәri, ixracdakı payı, әmәyin texniki silahlanması sәviyyәsi
әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsi, fәhlәlәrin ümumi sayı, müәssisәlәrin sayı

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

istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
istehsalın ixtisaslaşması•
istehsalın kooperativlәşmәsi
istehsalın universallaşması
istehsalın kombinәlәşmәsi

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

Aşağıdakılar hansı müәssisәnin ölçüsünә tәsir göstәrәn istehsaldaxili amillәrdәndir:

Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir:

Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik baxımından iri müәssisәnin üstünlüyünü şәrtlәndirәn amil
hesab edilmir:

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

Mәrkәzlәşdirilmiş tökmә müәssisәsinin ixtisaslaşma formasını göstәrin.

müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә
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
qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması yolu ilә

elmitexnili tәrәqqi, istehsalın ictimai tәşkili formaları, istehsalın ahәngdar tәşkili, istehsalın tәşkili tipi,
istehsal üsulu vә s.
texnikanın in¬ki¬şaf sәviyyәsi, tәtbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun orijinallığı, istehsalın tәşkili
vәziyyәti, fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi vә s.

•
әrazinin relyefi, әmәk ehtiyatlarının möv¬cud¬lu¬ğu, su tәchizatı, enerji tәminatı, kadrların ixtisas sәviyyәsi,
istehlakçıların gәlirlәri vә s.
makroiqtisadi sabitlik, inflyasiya sәviyyәsi, mәhsulun qiymәti, müәssisәnin bazar mövqeyi, bazar rәqabәti vә
s.
xammal vә nәqliy¬yat amil¬lәri, demoqrafik vәziyyәt, iqtisadicoğrafi amillәri, regionun mә¬nim¬sәnil¬mә
vәziyyәti, sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi, eko¬loji vә¬ziyyәt, vaxt amili vә s.

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

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

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

bu zaman yeni istehsal bölmәlәrinin enerji tәminatı әlavә xәrclәr tәlәb edir
bu, istehsalın intensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür•
bu, istehsalın ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür
bu, istehsalın hәm intensiv, hәm dә ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsidir
bu zaman istehsal meydançalarının genişlәnmәsi baş verdiyindәn әlavә xәrclәr artır

texnoloji mәrhәlә üzrә•
istehsaltexniki formada
әşya formasında
hissә formasında
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әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibi hansı xәrclәrdәn ibarәtdir?

әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

Birbaşa investisiya:

Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr?

İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) nәzәrdә tutur:

avadanlıq formasında

layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi әsaslı
vәsait qoyuluşunda xüsusi çәkilәridir

•
yeni tikin¬tiyә, mövjud güjlәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
jәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrjlәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi
çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı regionların xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı sahә xәrclәrin xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin xüsusi
çәkilәridir

sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri
tikintiquraşdırma, avadanlıq, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama,
idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri

•
tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr
texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış xәrclәri

bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr•
bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi

veksellәrin alınmasına yönәldilir
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı vermir
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı verir•
imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir
istiqrazların alınmasına yönәldilir

işçilәrin әmәk haqqı, kadrların yenidәn hazırlanması, әsas fondların tәkrar istehsalı, müәssisәnin qurluşunun
dәyişdirilmәsi
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xәrclәri, müәssisәnin qurluşunun dәyişdirilmәsi
әsas fondlarının yenilәşdirilmәsi, dövrüyyә fondlarının alınması, istehsalın genişlәndirilmәsi, mәhsul satışı
әsaslı tәmir, cari tәmir, avadanlıqların alınmasına çәkilәn xәrclәr, binaların tikintisi
yeni yaradılmış vә ya moderinilәşdirilmiş әsas fondlar, qiymәtli kağızlar, mülkiyyәt hüququ vә әqli mülkiyyәt
hüququ

•

işlәyәnlәrin әmәk haqqını
xammal vә materialların alınması xәrclәrini
mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәrini
avadanlıqların alınması vә quraşdırılması xәrclәrini•
әsas fondların cari tәmiri xәrclәrini
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Verilәnlәrdәn hansı investisiyanın subyektinә aid deyil?

Real investisiya nәdir?

Maliyyә investisiyası nәdir?

Portfel investistisiyası:

İnvestisiyanın daxili rentabellik norması dedikdә:

Aşağıdakıdardan hansı müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aid deyil?

İnvestor dedikdә:

banklar, sığorta şirkәtlәri vә vasitәçi tәşkilatlardır
әmtәәlәr, avadanlıq vә layihә mәhsullarını tәqdim edәnlәr
investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr
işlәrin icraçıları (podratçılar)
mәqsәdli pul yatırımları•

in¬vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy¬mәtli kağız¬ların alın¬ması ilә әlaqәdәr uzunmüddәtli
vәsait qoyuluşudur
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş uzunmüddәtli investisiya qoyuluşudur
qiymәtli kağızların alınmasına vә dövriyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması ilә әlaqәdәr layihәlәrә
uzunmüddәtli vәsait qoyuluşudur
birbaşa vә portfel investisiyaların cәminә bәrabәrdir
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә uzunmüddәtli vәsait qoyuluşudur•

әsas fondların yaradılmasına yönәldilәn investisiyadır
investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy¬mәtli kağız¬ların alınmasına yönәldilәn investisiyadır•
daşınmaz әmlakın alınmasına yönәldilәn investisiyadır
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş investisiya qoyuluşudur
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә uzunmüddәtli vәsait qoyuluşudur

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

investisiyanın ödәnmә müddәtinin diskontlaşdırma dәrәcәsinә nisbәti başa düşülür
xalis cari dәyәri vahidә bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma dәrәcәsinin qiymәti başa düşülür
xalis cari dәyәrin diskontlaşdırma әmsalına nisbәti başa düşülür
diskontlaşdırma әmsalının xalis cari dәyәrә nisbәti başa düşülür
inteqral sәmәrәni sıfra bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma dәrәcәsinin qiymәti başa düşülür•

strateji idarәetmәnin hәyata keçirilmәsi•
investisiya layihәlәndirilmәsi
layihәnin vә in¬vestisiyanın faktiki sәmәrәliliyinin tәhlili
strateji planlaşdır¬manın hәyata keçirilmәsi
investisiya strategiyasının müәyyәn olunması

güclü maliyyә imkanlarına malik olan fiziki şәxslәr başa düşülür
güclü maliyyә imkanlarına malik olan hüquqi şәxslәr başa düşülür
müәssisәnin debitorları başa düşülür
müәssisәnin işçilәri başa düşülür

•
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Kapital qoyuluşu:

әmәk cisminin hansı hәrәkәt formasında istehsal tsikli daha qısa olur?

İstehsalın tәşkilinin fәrdi forması xarakterizә olunur:

İstehsalın tәşkilinin qarşıq forması xarakterizә olunur :

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

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

Vaxta görә әmәliyyatlarınyerinә yetirilmәsinin tәşkili formaları hansılardır?

özünün maddi vә intellektual sәrvәtlәrinin birbaşa vә yaxud dolayı şә¬kildә investisiya obyektlәrinә
qoyulması haqqında qәrar çıxarmış subyektlәr(hüquqi vә fiziki şәxslәr) başa düşülür

•

istiqrazların buraxılışına sәrf edilәn xәrclәrdir
әsas fondların yaradılmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyadır•
qiymәtli kağızların alınmasına yönәldilәn investisiyadır
sәhmlәrin buraxılışına sәrf edilәn xәrclәrdir
banka qoyulan depozitdir

paralel•
ardıcıl
qarışıq
paralelqarışıq
ardıcılqarışıq

xammal vә materialın istehsala verilmәsinin paralel – ardıcıl ötürülmәsi ilә qarışıq mәkan strukturu ilә
әmәliyyatların bütövlükdә bir iş yerindә yernә yetirilmәsi 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
әmәk predmetlәrinin ardıcıl verilmәsinә әsaslanan sex strukturları ilә

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

•
әmәk predmetlәrinin texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi әsasında xәtti strukturla
әmәliyyatların bütövlükdә bir iş yerindә yernә yetirilmәsi ilә

bәrabәrlik prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
mütanasiblik prinsipi•
ahәngdarlıq prinsipi
paralellik prinsipi

fasilәsizlik prinsipi
mütanasiblik prinsipi
bәrabәrlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi•
paralellik prinsipi
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İstehsal prosesinin tәşkilinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

Müәssisәdә istehsalın tәşkili әhatә edir?

İstehsalın tipi müәyyәn olunur:

Müәssisәnin istehsal potensialı nәdir?

Müәssisәnin quruluşunun formalaşmasına aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

Müәssisәnin istehsal quruluşuna aid deyil

ardıcıl, paralel vә fasilәsiz formaları
ardıcıl, birqәrarlı vә qarşıq formaları
ahәngdar, paralel vә qarşıq formaları
ardıcıl, fәrdi vә qarşıq formaları
ardıcıl, paralel vә qarşıq formaları•

istehsal prosesinin әmәliyyatlara bölüşdürülmәsi
sexlәrdә vә istehsal sahәlәrindә istifadә edilәn avadanlıqların düzgün yerlәşdirilmәsi
mәhsul buraxılışının ahәngdarlığını vә birqәrarlığını tәmin etmәk üçün iş yerlәri arasında qarşılıqlı sәmәrәli
әlaqәlәrin tәmin olunması
sexlәrdә vә istehsal sahәlәrindә istifadә edilәn avadanlıqlara tәlabatın müәyyәn edilmәsi•
texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin sәmәrәli üsul vә fәndlәrinin müәyyәn edilmәsi

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

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

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

istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi sәviy¬yә¬si
müәssisәnin nizamnamә fondu•
mәhsulun nomenklaturası
istehsalın hәcmi
mәhsulun konstruktiv quruluşu vә onun hazırlanması tex¬no¬lo¬gi¬yası
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Mәhsulun istehsalında iştirak etmәyәn bölmә hansıdır?

Müәssisәnin әlaltı sexlәri nә ilә mәşğul olurlar?

Müәssisә lәğv edilәrkәn hansı kreditorların tәlәblәri ilk nbvbәdә ödәnilir?

Nizamnamә kapitalının (fondunun) hәcmi:

Müәssisә bölündükdә onun öhdәliklәri:

Müәssisәnin istehsal qurluşu

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

әsas sex
xidmәtedici sex
sosialmәişәt bölmәsi•
kömәkçi sex
yardımçı sex

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

Birinci növbәdә büdcәyә mәjburi ödәnişlәr üzrә borc ödә¬ni¬lir
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 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 qalan kreditorlar ilә hesablaşmalar aparılır
Birinci növbәdә lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyul¬ma¬¬sı ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә
kreditorların tәlәblәri ödә¬ni¬lir

•

vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir
müәssisә yaradılarkәn müәyyәn edilir•
dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra müәyyәn edilir
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir
müәssisә fәaliyyәt göstәrәrkәn onun rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir

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

onun kapitalının strukturunu әks etdirir
onun idarәetmә strukturudur
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin idarә edilmәsi mexanizmidir
onun dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunu әks etdirir
onun daxili bölmәlәrinin tәrkibi vә nisbәtlәrini әks etdirir•
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Fәaliyyәt miqyasına görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:

İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr bölünürülәr:

Müәssisә lәğv edilmir:

Müәssisәnin lәğv edilmәsi prosesinә aid deyil

Müәssisәnin xarici mühitini formalaşdıran subyektlәrә aid deyil

Müәssisәlәrin qarşısında duran әsas vәzifәlәrә aid deyil

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

•
axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
xırda, böyük vә transmilli müәssisәlәrә
kiçik, böyük, qarışıq müәssisәlәrә
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә•
kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә

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

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

onun kadrlarının tәrkibinin müәyyәn edilmәsi•
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 әmlakının tәrkibinin müәyyәn edilmәsi

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

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

müәssisәnin qarşısına qoyulan mәqsәdlәr
müәssisәnin istehsal gücü
müәssisәnin istehsal potensialı
potensial vә mövcud alıcıların zövqlәrinin dәyişmәsi
müәssisәnin fәaliyyәt göstәrәmәdiyi sahәlәrdә әsas fondların qurluşunda baş verәn dәyişikliklәr•
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Müәssisәnin hüquqi şәxs kimi xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

Hansı halda müәssisә törәmә müәssisәsi hesab edilir?

Asılı müәssisә nәdir?

Müәssisәnin әsas sexlәrin istehsal tullantılarından tәkrar istifadә edilmәsi (tәkrar istehsalı)
mәqsәdilә hansı sex yaradılır?

Maşınqayırma zavodlarında hazırlıq sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

Maşınqayırma zavodlarında yığma sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

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

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
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 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

bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 20 faizdәn çox paya malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin
asılı müәssisәsi hesab edilir

•
bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 10 faizә malikdirsә, 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 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

kömәkçi sex
yardımçı sex•
әsas sex
xidmәtedici sex
sosialmәişәt bölmәsi

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә



303

304

305

306

307

308

309

Metallurgiya kombinatlarında domna sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

Metallurgiya kombinatlarında marten sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

Müәssisәnin әsas sexilәri nә ilә mәşğul olurlar?

Müәssisәnin kömәkçi sexilәri nә ilә mәşğul olurlar?

Müәssisәnin xidmәtedici sexilәri nә ilә mәşğul olurlar?

Metallurgiya kombinatlarında yayma (prokat) sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

Metallurgiya kombinatlarında koks sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

xidmәtedici sexlәrin normal fәaliyyәti üçün şәrait yaradırlar
әsas sexlәrin normal işlәmәlәri üçün şәrait yaradırlar
kömәkçi sexlәrin normal işlәmәlәri üçün zәruri şәraiti yaradırlar
texnoloji prosesin hansısa mәrhәlәsinin yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olurlar•
müәssisәdә istehsal tullantılarından tәkrar emalını hәyata keçirirlәr

xidmәtedici sexlәrin normal fәaliyyәti üçün şәrait yaradırlar
әsas sexlәrin normal işlәmәlәri üçün şәrait yaradırlar•
müәssisәdә istehsal tullantılarından tәkrar emalını hәyata keçirirlәr
texnoloji prosesin hansısa mәrhәlәsinin yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olurlar
әsas vә kömәkçi sexlәrin normal işlәmәlәri üçün zәruri şәraiti yaradırlar

yardımçı sexlәrin normal fәaliyyәti üçün şәrait yaradırlar
әsas sexlәrin normal işlәmәlәri üçün şәrait yaradırlar
müәssisәdә istehsal tullantılarından tәkrar emalını hәyata keçirirlәr
texnoloji prosesin hansısa mәrhәlәsinin yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olurlar
әsas vә kömәkçi sexlәrin normal işlәmәlәri üçün zәruri şәraiti yaradırlar•

xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә
әsas sexә•
yardımçı sexә
kömәkçi sexә
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Toxuculuq fabriklәrindә әyirici sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

Toxuculuq fabriklәrindә toxucu sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

Toxuculuq fabriklәrindә naxışvurma sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә alәt sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә tәmir sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә model sexi aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә nәqliyyat vә enerji sexlәri aşağıdakılardan hansına aiddir?

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә•
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә•
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә•
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә•
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә
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Müәssisәnin hansı tәşkilatihüquqi forması tәsis edilәrkәn müqavilә tәrtib edilmir?

İstehsal müәssisәsindә su tәchizatı aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә anbar tәsәrrüfatı aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә tara hazırlayan sexlәr aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә işlәnmiş yağların regenerasiyası ilә mәşğul olan sexlәr aşağıdakılardan
hansına aiddir?

İstehsal müәssisәsindә kompressor stansiyaları aşağıdakılardan hansına aiddir?

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә•
sosialmәişәt bölmәsinә

şәrikli vә payçı müәssisәlәr
şәrikli müәssisәlәr
sәhmdar cәmiyyәtlәr
fәrdi müәssisәlәr•
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә•
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә•
sosialmәişәt bölmәsinә

kömәkçi sexә
yardımçı sexә•
әsas sexә
xidmәtedici sexә
sosialmәişәt bölmәsinә

xidmәtedici sexә
yardımçı sexә•
әsas sexә
sosialmәişәt bölmәsinә
kömәkçi sexә

xidmәtedici sexә•
sosialmәişәt bölmәsinә
yardımçı sexә
әsas sexә
kömәkçi sexә
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İstehsal müәssisәsindә eksperimental sexlәri aşağıdakılardan hansına aiddir?

İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?

Nisbi tәmәrküzlәşdirmә nәdir?

Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

Tәmәrküzlәşmәninin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

kömәkçi sexә
yardımçı sexә
әsas sexә
xidmәtedici sexә•
sosialmәişәt bölmәsinә

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

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

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

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

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

ölçülәrinә görә әn kiçik ölçülü müәssisәlәr qrupunun istehsal hәcmi
milli iqtisadiyyatın әsas fondları dәyәrinә görә strukturu
sәnayenin tәrkibindә olan müstәqil sahәlәrin sayı, hәr sahәdә müәssisәlәrin sayı vә orta ölçüsü
müәssisәnin istehsal sәviyyәsinin yalnız fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә deyil, ümumiyyәtlә sәnayedәki xüsusi
çәkisi vә әsas fondların orta illik dәyәri

•
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Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat formasının öyrәnilmәsi zamanı hansı göstәricilәrin tәtbiqi daha
mәqsәdәuyğundur?

Müәssisәnin ölçüsü nәdir?

Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

İxtisaslaşdırma nәdir?

İxtisaslaşdırma necә meydana çıxır?

mәhsul istehsalının hәcmi, heyәtin orta illik sayı, istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri•

dәyәr göstәricilәri
nisbi göstәricilәr
ümumilәşdirilmiş göstәricilәr
natural göstәricilәr•
inteqral göstәricilәr

İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin әldә etdiyi mәnfәәtin hәcmini әks
etdirir
Bu, istehsalın ölçüsüdür
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

•
İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin istehsal xәrclәrinin hәcmi ilә müәyyәn
olunur
istehsal prosesinin nәticәsini ifadә edir vә natural, әmәk vә ya dәyәr göstәricilәrindә mәhsulun kәmiyyәti ilә
müәy¬yәn olunur

müәssisә miqyasında istifadә olunan in¬san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir
sı¬ra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә
 ayrılmasıdır

•
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir

mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış
fәrdi, texniki, texnoloji
ümumi, xüsusi, fәrdi•
fiziki, mexaniki, texnoloji
fәrdi, seriyalı, kütlәvi

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

•

müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi nәticәsindә
әmәk bölgüsünün inkişafı vә dәrinlәşmәsi nәticәsindә•
müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә birlәşmәsi nәticәsindә
müәssisәlәr arasında uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaranması nәticәsindә
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İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nәdir?

İstehsalın kooperativlәşdirilmәsinin formaları hansılardır?

Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir?

Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir?

Sahә üzrә ixtisaslaşma nәdir?

Texniki әmәk bölgüsü nәdir?

istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi nәticәsindә

birbirinin fәaliyyәt nәticәlәrinә ehtiyacı olan müәssisәlәrin öz aralarında әmtәә vә xidmәtlәrlә hesablaşmaları
prosesidir
bazar seqmentini әlә keçirmәk üçün müәssisәlәrin gizli razılığıdır
müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәş¬ğul olan müәssisәlәr arasındakı uzunmüddәtli tәsәrrüfat
әlaqәlәri formasıdır

•
müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün yaratdıqları birlik formasıdır
ölkәdә hәr hansı mәhsul istehsal etmәk mәqsәdilә xarici investorların cәlb edilmәsidir

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

eyni adlı mәhsulların bazarda satışının yalnız bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün
bir sahәdә 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

•
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 fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә
cәmlәşmәsidir

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
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, istehsalı uzun dövr üçün
tәkrar¬la¬nan mәh¬¬sul istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir
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 fәrqli olan istehsalların bir sahәdә
cәmlәşmәsidir
iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı üzrә
ixtisaslaşmasıdır
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir
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

•

•
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Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә imkanları daha mәhduddur?

әmәk predmetlәrinin emalının ayrıayrı mәrhәlәlәrinin birlәş¬diril¬mә¬¬si xarakterindәn asılı
olaraq kombinәlәşmәnin formaları hansılardır? (Sürәt 08.10.2015 16:52:43)

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

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı kombinәlәşmiş müәssisәlәr üçün sәciyyәvi deyil? (Sürәt
08.10.2015 16:52:50)

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

müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә
 ayrılmasıdır

•
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
ayrıayrı iş yerlәrindә tәtbiq olunan texnika vә texnologiyanın fәrqli olmasıdır
istehsal proseslәri arasında olan texnoloji fәrqlәrdir

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

yeyinti sәnayesi
neftkimya sәnayesi
neft emalı sәnayesi
metallurgiya
maşınqayırma•

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

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

istehsallardan hәr birinin mәhsulu birbaşa satış bazarlarına çıxarılır•
texnoloji prosesin bir mәrhәlәsindәn digәrinә keçid fasilәsiz baş verir
texnoloji prosesin bir mәrhәlәsindәn digәrinә keçid әn qısa yolla baş verir
is¬teh¬sallardan birinin nәticәsi digәri üçün başlanğıc olur
istehsallardan birinin mәh¬su¬lu digәri üçün material vә ya yarımfabrikat rolun¬da çıxış edir

müxtәlf istehsalların birliyi
işçilәrin sayının azalması
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Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı kombinәlәşmә üçün sәciyyәvi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab olunur?

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

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

Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?

Qarışıq kombinәlәşmә tipi nә vaxt olur?

anoloji mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin birliyi
müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi•
müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsul digәri üçün xammaldır

vahid enerji sistemi
vahid satış şәbәkәsinin olması•
müxtәlif istehsalların әrazicә birliyi
vahid nәqliyyat bazası
kombinata daxil olan istehsalların texnikiiqtisadi vәhdәti

istehsalın yalnız sifarişlәr әsasında olması, sifariş edilmiş mәhsulların bir neçә müәssisә tәrәfindәn istehsalı
istehsal prosesinin mәrhәlәlәri arasındakı ahәngdarlı, müәssisәlәrin mülkiyyәtçisinin eyni şәxs olması, vahid
mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
istehsal prosesinin yalnız bir müәssisәdә baş vermәsi, istehsal olunmuş mәhsulların istehlakçıya
çatdırılmasında heç bir vasitәçidәn istifadә edilmәmәsi
müxtәlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti, vahid enerji sistemi
vә nәqliyyat bazası

•
müxtәlif müәssisәlәrin istehsalı olan hissә vә qovşaqların bir müәssisәdә son mәhsul formasında yığılması

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

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

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

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

•
xammal kompleks emal olunanda
xammal ardıcıl emal olunanda
müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal edilәn hissә vә qovşaqlar bir müәssisәdә hazır mәhsul kimi yığılanda
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Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir?

Üfiqi kombinәlәşmә tipinin sәciyyәvi xüsusiyyәti hansıdır?

Yüngül sәnaye üçün kombinәlәşmәnin hansı forması daha sәciyyәvi ola bilәr?

Anbarların çox sayda istehlakçı sexlәrә xidmәti zamanı hansı reyslәrdәn istifadә olunur?

Madditexniki tәminatın hansı forması seçilәrkәn tranzit vә sifariş normaları әsas götürülür?

İstehsal ehtiyatları sә¬viy¬yәsinә nәzarәtin A, B, S üsul¬unda A qrupuna adәtәn ümumi material
ehtiyatlarının bütün dәyәrinin neçә faizi aid olunur?

İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin A, B, S üsulunda B qrupuna adәtәn bütün material
nomenklaturunun sayca neçә faizi aid olunur?

mәhsulun hәm istehsalı, hәm dә satışı bir müәssisәdә cәmlәşәndә

istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir
texnoloji vә tәş¬ki¬lati baxımdan әlaqәli olan müxtәlif sa¬hә¬lәrә mәxsus ayrıayrı is¬teh¬¬salların vahid
istehsal kompleksindә birlәşdiril¬mә¬si¬dir

•
oxşar mәhsulları istehsal edәn müxtәlif müәssisәlәrin bir mәrkәzdәn idarә edilmәsidir
müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir

bu, xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә 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
bu, xammalın birbiri ilә әlaqәli bir neçә müәssisәdә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur
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

•

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

zona
şüa
dairәvi
rәqqas
zonadairәvi•

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

5  10 faizi
2530 faizi
1520 faizi
7080 faizi•
4055 faizi
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İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin A, B, S üsulunda B qrupuna adәtәn bütün material
nomenklaturunun sayca neçә faizi aid olunur?

İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin A, B, S üsul¬unda B qrupuna adәtәn ümumi material
ehtiyatlarının bütün dәyәrinin neçә faizi aid olunur?

İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin A, B, S üsulunda S qrupuna adәtәn bütün material
nomenklaturunun sayja neçә faizi aid olunur?

İstehsal ehtiyatları sәviyyәsinә nәzarәtin A, B, S üsulunda S qrupuna adәtәn ümumi material
ehtiyatlarının bütün dәyәrinin neçә faizi aid olunur?

İstehsal vasitәlәrinә tәlәbatın hesablanma¬sında hansı göstәricilәrdәn daha çox istifadә olunur?

Aşağıdakı prinsiplәrin hansından marketinq şöbәsi yaradılarkәn istifadә edilmir?

Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına aiddir?

7 faizi
45 faizi
23 faizi
15 faizi
25 faizi•

80 faizi
65 faizi
20 faizi•
75 faizi
35 faizi

2530 faizi
6065 faizi•
40 45 faizi
8085 faizi
7075 faizi

30 faizi
55 faizi
4550 faizi•
5 faizi
7580 faizi

әmәk mәhsuldarlığı vә qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfelindәn
işçilәrin sayı vә vaxt fondundan
fondverimi vә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtindәn
qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfeli vә materialın mәsrәf normasından•
dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı vә materialın mәsrәf normasından

ahәngdarlıq prinsipi üzrә tәşkil•
bazar prinsipi üzrә tәşkil
әmtәәbazar prinsipi üzrә tәşkil
funksional prinsip üzrә tәşkil
әmtәә istehsalı prinsipi üzrә tәşkil

avadanlıqlara tәlabatın müәyyәn edilmәsi
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Aşağıdakılardan hansı marketinqin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı satış kanalında olan axınlara daxil edilir?

Aşağıdakılardan hansı satış kanalında olan axınlara daxil edilmir?

Aşağıdakılardan hansı satışın planlaşdırılmasına aid edilir?

Aşağıdakılardan hansı satışın planlaşdırılmasına aid edilmir?

Aşağıdakılardan hansı satışın tәşkilinә aid edilmir?

Marketinq proqramının hazırlanmasında aşağıdakı elementlәrin hansından istifadә edilmir?

xammala tәlabatın müәyyәn edilmәsi
işçilәrin sayının planlaşdırılması
әmәk mәhsuldarlığının artırılması yollarının müәyyәn edilmәsi
әmtәәlәrin satış bazarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi•

bazar imkanlarının tәh¬lili
materiallara tәlabatın hesablanması•
mәqsәdli bazarın seçilmәsi
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
marketinq kompl¬ek¬sinin işlәnib hazırlanması

sifarişlәr axını•
tәlәb axını
iş qüvvәsinin axını
resurs axını
iqtisadi axın

informasiya axını
fiziki axın
maliyyә axını
iş qüvvәsinin axını•
mülkiyyәt hüququnun axını

madditexniki tәminat planlarının tәrtib etmәk
müәssisәdә innovasiya prosesinin plan¬laşdırılması
әla¬vә xid¬mәt¬lәrin, xa¬rici ticarәt әmәliyyatlarının, reklam fәaliy¬yә¬tinin plan¬laşdırılması•
müәssisәnin әmәk resurslarına olan tәlabatın plan¬laşdırılması
әmәk haqqının müәyyәnlәşdirilmәsi

mәqsәdlәrin müәyyәn olunması
konyunktura vә tәlәb üz¬rә proq¬nozların hazırlanması
mәnfәәtin bölgüsü•
satışın idarәedilmәsi üzrә xәrc¬lәr sme¬ta¬sı¬nın tәrtibi
mәhsulların reallaşdırılması proq¬nozlarının işlәnmәsi

iş qüv¬vәsi vә istehsal vasitәlәrinin mәkan baxımından düzgün әlaqәlәndiril¬mәsinin tәşkili•
ticarәt kommunikasiyalarının, hü¬quqi vә iddia işlәrinin tәşkili
tәlәbin stimullaşdırılmasının vә rek¬lam fәaliyyәtinin tәşkili
әmtәәnin hәrәkәti texnologiyası
informasiyadispetçer xid¬mәtinin hesa¬bat¬la¬rının hazırlanmasının tәşkili

satış bazarının müәyyәn edilmәsi
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Marketinq şöbәsi yaradılarkәn aşağıdakı prin¬siplәrin hansından istifadә olunur?

Mәhsulun fondtutumluğu nәdir?

Mәhsulun materialtutumluğu nәdir?

Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi istehsal maya dәyәrinin tәrkibinә aid deyil?

Müәssisәnin idarә edilmәsi xәrclәri hansı növ xәrc maddәsinә daxildir?

Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi şәrtidәyişәn xәrclәrә aiddir?

Müәssisәdә istehsal xәrclәri smetası:

bazar seqmentinin müәyyәn edilmәsi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә uzunluğunun müәyyәn edilmәsi•
marketinq mәqsәdlәrinin müәyyәn olunması
daxili vә xarici mühit amillәrinin tәsirinin uçota alınması ilә planların dәqiqlәşdirilmәsi

sosial prinsip
tәklif prinsipi
coğrafi prinsip•
tәşkilati prinsip
stimullaşdırıcı prinsip

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

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

әsas xammal vә materiallara sәrf edilәn xәrclәr
texnoloji avadanlıqlar üzrә amortizasiya ayırmaları
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr•
ümum sex xәrclәri

texnoloji maya dәyәrinә
ümumzavod xәrclәrinә•
sex maya dәyәrinә
istehsaldankәnar xәrclәrә
ümum sex xәrclәrinә

ümum sex xәrclәri
müәssisәnin idarә edilmәsi xәrclәri
ümumzavod xәrclәri
sexin idarәetmә aparatının әmәk haqqını
istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı•
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Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi sex maya dәyәrinin tәrkibinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı zәrәrsizliyin tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı zәrәrsizliyin tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә aiddir?

Mәhsulun әmәktutumluğu nәdir?

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

kalkulyasiya maddәlәri üzrә hesablanır vә mahsul vahidinin istehsalına çәkilәn xәrclәri göstәrir
istehsaldankәnar xәrclәri әhatә edir
sex maya dәyrini hesablamaq üçün tәrtib edilir
istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf edәcәyi xәrclәrin cәmini göstәrir•
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәri müәyyәn etmәk üçün tәrtib edilir

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

xammal, material, yarımfabrikat vә dәstlәşdirici mәmulatlara sәrf edilәn xәrclәr
texnoloji avadanlıqlar üzrә amortizasiya ayırmalar
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
inzibati idarә işçilәrinin әmәk haqqı•
ümum sex xәrclәri

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

müәssisәnin tәşkilatihüquqi formasının müәyyәn edilmәsi
işçilәrin sayının müәyyәn edilmәsi
planlaşdırılmış mәnfәәtin bölgüsünün müәyyәn olunması
avadanlıqlara tәlabatın müәyyәn edilmәsi
optimal istehsal planının qәbulu•

mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn әmәyin (adamsaatların) miqdarını göstәrir
müssisәdә mәsul istehsalında iştirak edәn işçilәrin sayını göstәrir
mәhsulun әmәktutumunu göstәrir
işçilәrin әmәk haqqının azalması hesabına mәhsulun maya dәyәrinin azalmasını göstәrir
mәhsulun maya dәyәrindә әmәk haqqı xәrclәrinin xüsusi çәkisidir•

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

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

Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә maya dәyәrinin idarәedilmәsi prosesinә aid olunmur?

Sәnaye müәssisәlәrindә materiallara qәnaәtin hәcmi necә hesablanır?

Hazır mәhsula dövriyyә vәsaitlәrinin normativi necә hesablanır?

Bitmәmiş istehsalda dövriyyә vәsaitlәrinin normativi necә hesablanır?

material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri,
sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair xәrclәr
qeyriistehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar, nәqliyyat vә rabitә xәrclәri
xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları, sex vә ümumzavod xәrclәri
xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı,
istehsal fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri

•
icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyriistehsal xәrclәri

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

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

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

•
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

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 fәrqi kimi
istehsal maya dәyәri ilә әmtәәlik mәhsulun bir günlük buraxılışı ilә hazır mәhsuldan günlük ehtiyat
normasının 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 tsiklinin günlәrlә uzunluğu, mәhsul istehsalına çәkilәn birgünlük xәrclәr vә xәrclәrin çoxalma
әmsalının cәmi kimi
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Xәrclәrin qeyribәrabәr artımı üçün istehsal tsiklinin müddәti üzrә xәrclәrin çoxalma әmsalı necә
hesablanır?

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?

Müәssisәdә pul vәsaiti saxlanılmasının hansı motivi yolverilmәzdir?

Mәsrәf normaları tәtbiq miqyasına görә necә qruplaşdırılır?

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?

Müәssisәdә bitmәmiş istehsalın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?

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

•
istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğu ilә mәhsul istehsalına çәkilәn birgünlük xәrclәrin cәminin xәrclәrin
çoxalma әmsalına nisbәti kimi
istehsal tsiklinin günlәrlә uzunluğunun xәrclәrin çoxalma әmsalına nisbәti kimi

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

2,6 %
4,6 %
3,6 %
6,6 %•
5,6 %

sövdәlәşmә
xәbәrdarlıq
cәrimәlәr•
möhtәkirlik
әmәk haqqının ödәnilmәsi

fәrdi vә kütlәvi normalar
müfәs¬sәl vә fәrdi normalar
fәrdi vә qrup norma¬ları•
perspektiv vә müfәssәl normalar
kütlәvi vә irilәşdirilmiş normalar

2,4;
4,8;•
4;
12.
6;

istehsal olunan mәhsulun hәcmi vә tәrkibi;
istehsal tsiklinin uzunluğu;

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

Dövriyyә vәsaitlәrinin ayın әvvәlinә qalığı 360 min man, ayın axırına qalığı 120 min mana,
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min manatdırsa, onda ay üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә
әmsalı nәyә bәrabәrdir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal ehtiyatlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәdavül fondlarına aid deyil?

Gәlәcәk dövrün xәrclәrinә daxildir:

Tәdavül fondlarına daxildir:

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

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

0,1;
0,3;
0,2;•
0,6.
0,4;

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

anbardakı hazır mәhsul
yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar
az qiymәtli vә tez köhnәlәn әşyalar•
debitor borcları
pul vәsaitlәri

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;

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

bitmәmiş istehsal;
maşın vә avadanlıqlar;
hazır mәhsul
istehsal ehtiyatları.
gәlәcәk dövrün xәrclәri;
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Müәssisәdә bitmәmiş istehsal¬a aşağıdakılardan hansı aidir?

Hazır mәhsul:

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

Maddi resursların tәfsillәşdirmә dәrәcәsinә görә mәsrәf normaları necә qruplaşdırılır?

Hansı mәsrәf norması mәhsul vahidinә hәr hansı adda bir material növündәn maksimum yol
verilә bilәn mәsrәf hәddini nәzәrdә tutur?

Hansı mәsrәf norması mәhsul vahidinә hәr hansı materialdan konkret texniki parametrlәri
göstәrilmәklә hesablanır?

Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

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

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

25
15
20
5•
10

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

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

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

istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn
mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır
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Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

Dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir?

Müәssisәdә materiallardan ehtiyat növlәri hansılardır?

Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?

Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti son nәticәdә nәyә gәtirib çıxarır?

Sertifikasiya:

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

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

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

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

cari, istehsal, satış, sığorta
uzun müddәtli, qısamüddәtli, cari, hazırlıq
cari, mövsümü, müddәtli, hazırlıq
istehsal, satış, xidmәt, cari
cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü•

tәchizat itkilәri•
texnoloji itkilәr
texnoloji tullantılar
texnikitәşkilati itkilәr
xalis mәsrәf

hazır mәhsul
bitmәmiş ehtiyatlar
istehsal ehtiyatları
pul vәsaitlәri•
gәlәcәk dövrün xәrclәri

mәhsul istehsalının artmasına vә satılmayan mәhsulun çoxalmasına
әlavә xәrclәrin artmasına vә mәnfәәtin azalmasına
müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәnmәsinә vә mәnfәәtinin artmasına•
müәssisәnin sәnәdlәşmә işlәrinin artmasına
müәssisәnin ölkәdә vә xaricdә tanınmağına
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әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcjәsi¬nә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

Mәhsulun keyfiyyәti:

Mәhsulun keyfiyyәti:

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:

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

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

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

beynәlxalq stan¬dartlar
dövlәtlәrarası stan¬dartlar
regional standartlar
milli stan¬dartlar
mühasibat standartları•

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

mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә materialtutumunun aşağı salınması imkanlarını
müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә¬lәbatı ödә¬mә¬yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn özünәmәxsus
xassәlәrin mәcmusudur

•
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tә¬lәbatı ödә¬mә¬yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn vә yalnız istesalçı
üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun qiymәtini müәyyәn etmәklә onun istehsalının rentabelliyini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn
göstәricilәrin mәcmusudur

tәklifin azlması demәkdir
işçilәrin sayının ixtisar edilmәsi demәkdir
mәhsulların istehsalının faktiki hәcminin artması demәkdir

•
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Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәti:

Standartlaşdırma:

Aşağıdakılardan hansı innovasiyanın әlamәtlәridir?

Mәhsul innovasiyası nәdir?

Proses innovasiyası nәdir?

İnnovasiyalar yeniliklәrin sәviyyәsinә görә hansı innovasiya növlәrinә bölünür?

İnnovasiya prosesinin әmtәәyә çevrilmәsi ilә onun hansı fazaları fәrqlәnir?

mәhsulların sayının kәmiyyәtсә nisbi mәnada artırılması demәkdir•
mәhsulların sayının kәmiyyәtсә nisbi mәnada azalması demәkdir

yalnız onun qiymәti ilә müәyyәn olunur
dövriyyә vә tәdavül fondları istifadә göstәrijilәri ilә müәyyәn olunur
alıcıların müәyyәn qrupu üçün ma¬¬raq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tә¬min
edәn xassәlәrin mәcmusu ilә müәyyәn olunur

•
onun öz tәyinatına müvafiq müәyyәn tә¬lәbatı ödә¬mә¬yә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus
xassәlәrin mәjmusu ilә müәyyәn olunur
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrjlәrin hәmi ilә müәyәn olunur

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

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

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

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

mәhsul vә proses innovasiyalara
mәhsul, proses vә nisbәtәn yeni innovasiyalara
yeni vә nisbәtәn yeni innovasiyalara•
sosial, mәhsul vә proses innovasiyalara
mәhsul, proses, yeni vә nisbәtәn yeni innovasiyalara
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Aşağıdakılardan hansı innovasiya prosesinin gedişat ardıcıllığını әks etdirir?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә sәciyyәlәndirmir?

İntelektual mülkiyyәtә nә daxildir?

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

Texnoloji parametrlәrindәn asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

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

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

•

yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi
yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması
müәssisәnin operativ istehsal fәaliyyәtinin planlaşdırılması•
istehlakçıların istәklәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә tәdqiqatlar

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

•

İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin potensial imkanlarının yeni mәhsul vә tex¬no¬logi¬ya¬larda öz әksini
tapan real elmitexniki nailiyyәtlәrә çevrilmәsini әks etdi¬rir

•
İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin ilkin mәrhәlәsidir
İnnovasiya elә elmitexniki tәrәqqinin özüdür
İnnovasiya hәm elmitexniki tәrәqqini, hәm dә marketinq fәaliyyәtini birlәşdirir
İnnovasiya  fundamental tәdqiqatlarının bazara çıxarılması vә stılmasıdır

idarәetmә vә texnoloji innovasiyalar
mәhsul vә proses in¬novasiyaları•
iqtisadi vә tәşkilati innovasiyalar
tәşkilati vә proses innovasiyalar
mәhsul vә әmәliyyat innovasiyaları
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Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib mәsәlәsi hesab
etmәk olar:

Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә aid edilә bilmәz?

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

Yeniliklәrin tәtbiqindә özәl şirkәtlәrin son mәqsәdi:

Patent nәdir?

İstehsalın texniki hazırlığına aiddir:

İnnovasiya layihәsinin bölmәlәri arasında yoxdur:

yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsini
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının yaradılması
yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsini
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması üçün onun iqtisadi potensialının yaradılması
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının tәmin edilmәsi•

iqtisadi dövriyyәdә reallaşdırılacaq yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş mәhsulun vә ya texnoloji prosesin
yaradılmasına istiqamәtlәnmiş elmitәdqiqat, tәcrübәkonstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yerinә yetirilmәsi
intellektual mülkiyyәt obyektlәrinә vә mәxfi elmi vә texnoloji informasiyaya hüquqların әldә edilmәsi,
ötürülmәsi vә qorunması
innovasiya infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi
istehsalın texnoloji cәhәtdәn yenidәn tәchiz edilmәsinin vә hazırlığının hәyata keçirilmәsi
yeni proseslәrin, mәhsulların vә mәmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması•

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

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

müәssisәnin dövlәt qeydiyyatına alındığını tәsdiq edәn qeydiyyat şәhadәtnamәsidir
ixtiraya müәllifliyi tәsdiq edәn vә sahibinә bu ixtira ilә bağlı müstәsna hüquqlar verәn sәnәddir•
mәhsulun keyfiyyәtini tәsdiq edәn sәnәddir
mәhsulun qiqiyenik vә ya tәhlükәsizlik tәlәblәrinә uyğunluğnu tәsdiq edәn sәnәddir
müәssisәnin sahibkarlıq fәaliyyәtlә mәşğul olmasına isazә verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir

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

layihәnin reallaşdırılması mexanizmi vә motivasiya sistemi
layihәnin mәqsәdlәr ağacı vә onun reallaşdırılması üәrә tәdbirlәr sistemi
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әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mütәrәqqi işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

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

Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

İşlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil:

Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

Menecerlәr hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

Müәssisәdә dәftәrxana işçilәri hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

layihәnin kompleks әsaslandırılması
layihәnin hәyata keçirilmәsinin resurs (kompleks) tәminatı
mәhsulun satış planı•

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
normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq
verilir

•

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

6
2
4•
5
3

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

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

fәhlәlәr kateqoriyasına
qulluqçular kateqoriyasına
mühәndistexniki işçilәr kateqoriyasına•
mühafizә işçilәri kateqoriyasına
kiçik xidmәtedici heyәt kateqoriyasına
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Müәssisәdә tәchizatsatış işçilәri hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

Müәssisәdә işlәyәn kuryerlәr hansı işçilәr kateqoriyasına aiddir?

Sәnaye fәhlәlәri icra etdiklәri işin xarakterindәn fәrqlәrә görә neçә qrupa bölünürlәr?

Sәnayeistehsal heyәtinә daxil edilmir:

әmәk haqqı nәdir?

әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

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

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

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

2
4•
3
6
5

әsas fәhlәlәr
mütәxәsislәr
kömәkçi fәhlәlәr
mühafizә işçilәri vә yanğın söndürәnlәr
mәnzilkommunal tәsәrrüfatının işçilәri•

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

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

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siya¬sә¬tinin kömәyi ilә nail olmaq istәdiyi
mәqsәdlәrә aid olunmur?

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

Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

Qiymәtlәrin növlәrinә aid deyil?

Oliqopolik sahә:

birbaşa işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd
dolayı işәmuzd
mükafatlı işәmuzd
intensiv işәmuzd•

birbaşa vaxtamuzd
mütәrәqqi vaxtamuzd
dolayı vaxtamuzd
mükafatlı vaxtamuzd•
akord sistemi

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

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

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

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

tәbii inhisarın movcud olduğu sahәdir
eyni olmayan, lakin oxşar mәhsullar is¬tehsal edәn nisbәtәn çoxlu sayda müәssisәlәrin mövcud olduğu
sahәdir
nisbәtәn az sayda müәssisәnin әmtәә vә xidmәtlәr bazarında ha¬kimlik etdiyi sahәdir•
müәyyәn mәh¬sul istehsal edәn vә xidmәt göstәrәn bir müәssisәnin mövcud olduğu sahәdir
standart vә ya eynicinsli mәhsul¬lar istehsal edәn çoxlu sayda müәssisәlәrin mövcud olduğu sahәdir
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Müәssisәdә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Müәssisәlәrinin xüsusi vәsaitlәrinin formalaşdırılması mәnbәlәri hansılardır?

Müәssisәnin balansının aktiv hissәsi nәyi göstәrir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin xüsusi vәsaitlәrinin formalaşdırılması mәnbәlәrinә aid deyil?

Maliyyәlәşmә әmsalı necә hesablanır?

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

Müәssisәdә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

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

mәqsәdli maliyyәlәşmә, bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, yığım fondları
mülkiyyәtçi kapitalı, müәssisә tәrәfindәn yaradılmış ehtiyatlar•
әlavә kapital, nizamnamә kapitalı
nizamnamә kapitalı, әlavә kapital, uzunmüddәtli borjlar, qısamüddәtli borjlar
ehtiyat kapitalı, bank borcları, ianә vә yardımlar

müәssisәnin әmlakının tәrkibini•
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını
müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini
müәssisәnin öhdәliklәrini
müәssisәnin işçilәrinin sayını

mәnfәәt
kreditor borcları•
amortizasiya ayırmaları
nizamnamә kapitalı
sәhm buraxlışından daxil olan vәsaitlәr

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

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

әlavә ka¬pital
ehtiyat kapitalı
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Müәssisәnin balansının passiv hissәsi nәyi göstәrir?

Müәssisәnin maliyyәsinin funksiyaları hansıdır?

Müәssisәnin mütlәq likvidliyi әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәnin tәcili likvidliyi әmsalı necә hesablanır?

Nizamnamә kapitalının (fondunun) hәcmi:

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

yığılmış mәnfәәt
istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr•
mülkiyyәtçi tәrәfindәn verilәn kapital

müәssisәnin әmlakının tәrkibini
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını
müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini•
müәssisәnin pul vәsaitlәrini
müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını

vergiödәmә, әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi, tәlәb olunan maliyyә
resurslarının hәjmi, kredit alma imkanlarının tәhlili
dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığı, ümumi maliyyә tәhlili
ümumi maliyyә tәhlili vә planlaşdırılması, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, maliyyә
resurslarının bölgüsü
ümumi maliyyә tәhlili, tәlәbolunan maliyyә resurslarının tәhlili vә planlaşdırılması
müәssisәnin istehsal potensialının formalaşdırılması vә artırılması, onun optimal strukturunun tәmin edilmәsi,
cari maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmin edilmәsi

•

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

•
pul vәsaitlәri vә tez reallaşdırıla bilәn qiymәtli kağızların dәyәrinin fәrqinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti
kimi

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

dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra müәyyәn edilir
müәssisә fәaliyyәt göstәrәrkәn onun rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir
dövlәt qeydiyyatına alınarkәn müәyyәn edilir•
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir
vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir

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

•
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"Texnoloji trayektoriya" әyrisi nәyi göstәrir:

Aşağıdakılardan hansı texnikitexnoloji innovasiyaların yaradılması mәqsәdlәrinә aid deyil:

İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin

İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsindә:

İnnovasiya layihәsi nәdir?

Bu göstәricilәrin hansından müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunmur?

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

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 onun qiymәti
arasındakı әla¬qәni
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 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

elektronika vә kompüter texnikası vә s. әsasında istehsalatın idarәetmә proseslәrinin kompleks tәnzimlәnmәsi
müәssisәnin maşın vә avadanlıqlarının әsaslı tәmiri yolu ilә onların mәhsuldarlığının artırılması•
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

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

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

ixtiranın tәtbiqi çertyojudur
konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә yeni mәsulun satışı üzrә elmi әsaslandırılmış mәqsәdlәr vә tәdbirlәr
sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur
konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә innovasiya prosesinin tәşkili, problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış
mәqsәdlәr vә tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur

•
yeiliyin, ixtiranın tәsvirini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur
qeyd olunan bütün variantları birlәşdirәn sәnәdlәr toplusudur

növbәlilik әmsalı•
daxili rentabellik norması
xalis cari dәyәr
ödәnmә müddәti
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Yeniliyin tәtbiqi nәticәsindә müәssisәdә işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraiti yaxşılışıbsa, bu hansı
sәmәrә hesab olunur?

Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?

İnnovasiyanın әlamәti hansıdır?

İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:

İstehsalın maddi hazırlığı mәrhәlәsindә:

İstehsalın tәşkilati hazırlığı mәrhәlәsindә:

İnnovasiya fәaliyyәti:

rentabellik indeksi

iqtisadi sәmәrә
sosial sәmәrә•
elmitexniki sәmәrә
bu, sәmәrә deyil
ekoloji sәmәrә

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

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

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

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

yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
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 әsas fondlarının yaradılması ilә әlaqәdar tәşkilati vә maliyyә fәaliyyәtini özündә birlәşdirir
yeni tikintinin layi¬hә¬¬lәndirilmәsi üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir

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

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

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

Mәmulatın etibarlılığı:

Tex¬nolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid olunmur?

yeniliyin yaradılması vә istehlak¬çı¬ya çat¬dı¬rılması vә ya tәtbiqi ilә әlaqәdar elmitexniki, tәşkilati,
maliyyә vә kommersiya fәaliyyәtini özündә birlәşdirir

•
kadrların ixtisaslarının artırılması üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir
müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәrin layi¬hә¬¬lәndirilmәsi üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir

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

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 xәrсlәr
avadanlığa vә alәtә texniki xidmәtin tәşkili, heyәtin öyrәdilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr
zayın baş vermә sәbәblәrinin tәhlili ilә әlaqәdar xәrсlәr

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

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

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

bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi
potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
istehsalın hәciminin artırılması•
müәssisәnin vә ya mәhsulun imijinin artırılması
qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması
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Müәssisәdә qiymәtqoymanın metoduna aiddir:

Qiymәt funksiyalarına aiddir:

Aşağıdakılardan hansı bazar şәraitinә (strukturuna) aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin uzunmüddәtli mәqsәdinә aiddir?

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

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının birinci mәrhәlәsi olan ilkin mә¬lu¬matların toplanması
mәrhәlәsinә nә müәyyәn edilir?

maya dәyәri üsәgәl әmәk haqqı
müşahidә
analitik
sex maya dәyәri üstәgәl ümumzavod xәrclәri
orta xәrclәr üstәgәl mәnfәәt•

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

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

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

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

artırır•
sabitlәşdirir
dәyişmir
azaldır
hәm artırır, hәm dә azaldır

maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nә¬zarәt siste¬mi¬nin qiymәtlәndirilir•
maliyyә mәq¬sәd¬lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirilir
mәhsulun isteh¬salına vә satışına çәkilә¬cәk xәrclәr vә onların strukturu qiymәt¬lәndirilir
potensial alıcılar müәyyәn olunur
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Bazarda qiymәtlәri formalaşdıran müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?

Bazarda bazar qiymәtlәrinә әsaslanan müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?

Aşağidakılardan hansı müәssisәdә qiymәtqoymanın metodlarına aid deyil?

Müәssisәnin investisiya si¬ya¬sә¬ti vә maliyyә aktitvlәrinin idarә edilmәsi adlanan funksiya
çәrçivәsindә müәssisәnin maliyyә xidmәti aşağıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

Ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi adlanan funksiya çәrçivәsindә müәssisәnin maliyyә
xidmәti aşağıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında müәssisәlәrin dövlәt büdcәsinә ödәdiklәri
vergilәrә aid deyil?

potensial rәqiblәr müәyyәn olunur

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

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

tәbii inhisar
öz mәh¬sullarına rә¬qib¬lә¬rin¬dәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan
müәssisәlәr
bazarda qiymәt lideri olan müәssisә
xalis inhisar
özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan
müәssisәlәr

•

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

cari maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәsi•
әsas fondlara qoyuluşların (әsaslı tikintinin) mәqsәdәuy¬ğun¬lu¬ğu vә sәmәrәliliyi, bunların tәrkibi vә
quruluşunun qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә resurslarının digәr növ (material, әmәk, pul) resurs¬lara transformasiyasının optimallığının
qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığının qiymәtlәndirilmәsi

maliyyә resurslarının vәziyyәtinә vә sәmәrәli istifadәsinә nә¬zarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin vә әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi•
müәssisәnin aktivlәrinin vә bunların maliyyәlәşdirilmәsi mәn¬¬bәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi
әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin әldә olunmuş iqtisadi imkanlarının saxlanması vә onun fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi üçün
zәruri olan resurs¬ların tәrkibinin vә hәcmlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

mәnfәәt vergisi
gәlir vergisi•
torpaq vergisi
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Aşağıdakılardan hansı müәssimsәnin cәlb edilmiş vәsaitlәrin әsas mәnbәlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәaliyyәtinin yekun büdcә planlaşdırılması sisteminin tәrkib
elementlәrinә aid deyil?

Müәssisәnin balansı nәyi göstәrir?

Müәssisәnin likvidliyi nәdir?

Müәssisәnin maliyyә xidmәtinin başlıca vәzifәlәrinә aiddir:

Müәssisәnin maliyyә siyasәtinin işlәnib hazırlanmasının әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan
hansı aid deyil?

әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi

istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr
borc vәsaitlәri
bank kreditlәri
hüquqi vә fiziki şәxslәrin sair vәsaitlәri (mәqsәdli maliy¬yә¬lәş¬dirmә, ianәlәr, xeyriyyә vәsaitlәri vә s.)•
kreditor borcları

pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
әsas fondların hәrәkәti haqqında hesabat•
mәnfәәt vә zәrәrlәr balansı
istehsal proqramı
ilkin proqnoz mәlumatları

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

müәssisәnin rәqabәt apara bilmәk qabiliyyәtidir
müәssisәnin innovasiya prosesini hәyata keçirә bilmәk qabiliyyәtidir
müәssisәnin qısa müddәt әrzindә debitor borclarını әldә edә bilmәk qabiliyyәtidir
müәssisәnin mәhsul istehsal edә bilmәk qabiliyyәtidir
müәssisәnin özünün qısamüddәtli öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәk qabiliyyәtidir•

ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә vәsaitlәrinin idarә
olunması
müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәtinin tәhlili,
müәssisәnin kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; maliyyә resurslarının
bölgüsü

•
müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi siyasәtinin seçilmәsi
uçot vә vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi; istehsal xәrclәrinin idarә edilmәsi

müәssisәnin amortizasiya siyasәtinin seçilmәsi
müәssisәnin kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması
müәssisәnin vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi siyasәtinin seçilmәsi
müәssisәnin elmitexniki siyasәtinin seçilmәsi•
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Müәssisәnin tәcili likvidliyi necә hesablanır?

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

Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aid deyil?

Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aiddir?

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә rәqabәtin tәhlilindә mәqsәd nәdәn
ibarәtdir?

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

müәssisәnin qiymәtli kağızların qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir
pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların (qı¬samüddәtli maliyyә qoyuluşlarının) vә debitor öhdәliklәrinin
cә¬mi¬nin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir

•
müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәrinin pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların (qı¬samüddәtli maliyyә
qoyuluşlarının) vә debitor öhdәliklәrinin cә¬mi¬nә nisbәti kimi müәyyәn edilir
müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәrinin pul vәsaitlәrinә nisbәti kimi müәyyәn edilir
müәssisәnin pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir

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

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

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

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

•

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

•
maliyyә mәq¬sәd¬lәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
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Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә bazar seqmentlәrinin tәhlilindә
mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

Aşağidakılardan hansı mәhsulun qiymәtindә güzәştlәr sisteminә aiddir?

Aşağidakılardan hansı müәssisәnin qiymәt strategiyasının seçilmәsinә tәsir göstәrmir?

Orta dәyişәn xәrclәr necә hesablanır?

Orta sabit xәrclәr necә hesablanır?

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin maliyyә siyasәtinin işlәnilmәsinin strateji vәzifәlәrinә aid
deyil?

Müәssisәdә cari likvidlik әmsalı necә hesablanır?

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

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

işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün tәdbirlәr•
yüksәk qiymәtin azaldılması hesabına qiymәtdә tәshihlәr aparılması müәssisә üçün itkilәrlә nәticәlәnmir
mәhsula kifayәt qәdәr böyük sayda alıcılar tәrәfindәn yüksәk vә artan hәcmdә tәlәb formalaşır
nüfuzlu mәhsullar üçün qiymәtin artırılması tәlәbin art¬ma¬sı¬na sәbәb olur
qiymәtin artırılması ona olan tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә nәticәlәnir

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

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

müәssisәnin idarә edilmәsinin sәmәrәli mexanizminin qurulması
müәssisәnin kapitalının strukturunun opti¬mal¬laşdırıl¬ma¬¬¬sı vә onun maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsi
müәssisәnin mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması
müәssisәnin investisiya qoyuluşu üçün cazibәdarlığının tәmin edilmәsi
müәssisәdә mәnfәәtin bölgüsü qaydalarının hazırlanması•

dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi•
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Mәnfәәtin funksiyalarına aiddir:

Müәssisәdә müstәqillik әmsalı necә hesablanır?

Müәssisәnin xalis aktivlәri necә müәyyәn olunur?

Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti necә hesablanır?

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

әsaslı xәrclәrә nә aiddir?

•
xüsusi vәsaitlәrin cәminin borc vәsaitlәrinin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin cәminә nisbәti kimi

ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; maliyyә resurslarının
bölgüsü
müәssisәnin fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilmiş iqtisadi sә¬mә¬rәni xarakterizә edir, müәssisәnin maliyyә
resurslarının әsas elementidir, müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlir hissәsinin formalaşması mәnbәyidir

•
alıcılar bağlanmış sazişlәrә әmәl edirlәr vә aldıqları әmtәәlәrin dәyәrini ödәyirlәr; borcalanlar kredit
müqavilәlәrinin tәlәblәrini pozmurlar vә öz borclarını ödәyirlәr
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә vәsaitlәrinin idarә
olunması
vergiödәyicilәri ver¬gi¬lә¬ri ödәyirlәr; müәssisә vә şirkәtlәr öz mәsrәflәrini әldә etdiklәri gәlirlәr hesabına
ödәyirlәr

dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi•
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin cәminin borc vәsaitlәrinin jәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin cәminә nisbәti kimi

müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin nisbәti kimi müәyyәn olunur
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin hasili kimi müәyyәn olunur
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin cәmi kimi müәyyәn olunur
müәssisәnin ümumi öhdәliklәri ilә ümumi aktivlәrinin fәrqi kimi müәyyәn olunur
müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin fәrqi kimi müәyyәn olunur•

dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi•
xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәrin jәminin borj vәsaitlәrinin jәminә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktmvlәrin cәminә nisbәti kimi

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

әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr;•
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
menecerlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
material xәrclәri.
kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
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Mәhsulun maya dәyәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür?

Aşağıdakı xәrc maddәlәrindәn hansı maya dәyәrinә daxil edilmir?

İstehsalın hәcmindәn aslı olaraq xәrclәr necә qruplaşdırılır?

Müәssisәdә maya dәyәrinin idarә olunmasında hansı mәsәlә hәll olunmur?

İstehsal mәsrәflәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır?

Hansı xәrclәr dәyişәn xәrclәrә aiddir?

Hansı xәrclәr şәrti sabit xәrclәrә aiddir?

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

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

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

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

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

•

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

әsas xammal vә materiala xәrclәr
texnoloji ehtiyaj¬lar üçün yanacaq xәrclәri
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Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә tәsniflәşdirilmәsi nәyә xidmәt edir?

Kompleks xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

Mәhsulun sex maya dәyәrinә daxil edilmәyәn xәrc növü hansıdır?

Zәrәrsizlik hәddi nәdir?

Müәssisәdә normalaşdırılan işlәrin icrası üçün fәhlә kadrlara tәlәbat necә hesablanır?

әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

әmәyin tәşkilinә vә müәssisә kollektivinin idarә edilmәsinә aid olmayan nәdir?

әsas istehsal fәhlәlәrin әmәk haqqı
әsas fondların amortizasiyası xәrclәri•
satın alınmış dәstlәşdirici mәmulatlar vә yarımfabrikatların alınması xәrclәri

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

xammal vә әsas materiallara xәrclәr
texnoloji avadanlıqların amortizasiyası
texnoloji mәqsәdlәr üçün yanacağa çәkilәn xәrclәr
ümumi sex xәrclәri•
әsas sexdә işlәyәn әsas fәhlәnin әmәk haqqı

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

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

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

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

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

•
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әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin tәşkilati amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd formasının tәtbiqi şәrti hansıdır?

Kimlәr üçün әmәyin ödәnilmәsinin dolayı işәmuzd formasından istifadә olunur?

istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•
işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması
işçilәrin işә qәbul olunması
әmәyin stimullaşdırılması
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik jәhәtdәn
әl¬verişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıqların
modernlәşdi¬ril¬mәsi, ye¬ni texnoloci proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi

•
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv¬¬¬jud avadan¬lıq¬ların
modern¬lәş¬di¬ril¬mәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsi
mövcud avadanlıqların modern¬lәş¬di¬ril¬mәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq
dәrә¬jә¬sinin yüksәldilmәsi
ye¬ni texnoloci proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş
yerlәrinin sәmәrәli tәşkili

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә estetik jәhәtdәn
әl¬verişli әmәk şәraitinin yaradılması, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә¬jәsinin
yüksәldilmәsi

•
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә möv¬¬¬jud avadan¬lıq¬ların
modern¬lәş¬di¬ril¬mәsi
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә möv¬¬¬jud avadan¬lıq¬ların modern¬lәş¬di¬rilmәsi, kadrların mәdәni
texniki vә mәnәvi sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsi
artırılması
möv¬¬¬jud avadan¬lıq¬ların modern¬lәş¬di¬ril¬mәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, ye¬ni
texnoloci proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi
ye¬ni texnoloci proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş
yerlәrinin sә¬¬mәrәli tәşkili, kollektivin әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәsi üçün әlve¬riş¬li maliyyә vә
di¬gәr iqtisadi stimulların yaradılması

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
ye¬ni texnoloci proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi
işçilәr üçün әlve¬riş¬li maliyyә vә di¬gәr iqtisadi stimulların yaradılması•

materiallardan israfçılıqla istifadә olunması
texnoloji qaydaların pozulması
görülәn işlәrin dәqiq hesablanmasının mümkünlüyü•
әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi
avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin birqada üsulunun tәtbiqi

xidmәtçilәr
kömәkçi fәhlәlәr•
әsas fәhlәlәr
rәhbәrlәr
mütәxәssislәr
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Kadr axıcılığının motiv¬lәrinә aid deyil:

Növbәdaxili iş vaxtı itkilәrinә aiddir:

İş yerinә xidmәt vaxtı norması nәdir?

Aşağıdakılardan hansı gömrük rejiminә daxil deyildir?

Aşağıdakılardan hansı gömrük rejiminә daxil deyildir?

Aşağıdakılardan hansı gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması üsuluna aid deyil?

Xarici iqtisadi әlaqәlәr üzrә ölkәnin iq¬ti¬sadi siyasәt tәdbirlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi•
ixtisasın artırılması im¬kanlarının yoxluğu
әmәk şәraitinin әlverişsiz vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması
işin möv¬süm¬lü olması
xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im¬kanlarının yoxluğu

müdiriyyәtin icazәsinә görә işdә olmama
xәstәlәik üxәndәn boşdayanma
üzürsüz sәbәbәdәn işdә olmama
bütün günü boşdayanma
materialın emal üçün gecikmәsi•

fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür•
rәhbәrә bilavasitә tabe olan işçilәrin sayının plan ölçüsüdür
müәyyәn müddәt әrzindә bri¬qa¬da tәrәfindәn yerinә yetirilmәli olan zәruri çeşid vә hәjmdә iş¬lәrin 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

tranzit
gömrük anbarı
konsiqnasiya•
gömrük әrazisindә emal
tәkrar idxal

lisenziyalaşdırma•
tәkrar ixrac
sәrbәst anbar
rüsumsuz ticarәt mağazası
әmtәәlәri mәhv etmә

analitik üsul ilә•
eyni mәhsulların sövdәlәşmә qiymәti ilә
gәtirilәn mәhsulların sövdәlәşmә qiymәti ilә
hәmcins mәhsulların sövdәlәşmә qiymәti ilә
dәyәrin çıxılması üsulu ilә

mәh¬su¬lun alınması vә gәtirilmә yerinәdәk çәkilmiş bütün xәrclәri minimumlaşdıran tәdbirlәr aiddir
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr aiddir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun ixrac edәn ölkәdә istehsalı xәrclәrinin sәviyyәsini mәhdudlaşdıran tәdbirlәr aiddir

•
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Aşağıdakılardan hansı xarici iqtisadi fәaliyyәtin iqtisadi tәn¬zimlәmә üsullarına aid deyil?

Kompensasiya rüsumları hansı halda tәtbiq edilir?

Antidempinq rüsumları hansı halda tәtbiq edilir?

Konsiqnasiya yolu ilә ixrac әmәliyyatları nәdir?

kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, li¬mit¬lәşdirmә, minimum vә maksimum qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi vә
s.dәn ibarәt olan xarici iqtisadi fәaliyyәti stimullaşdıran vә ya mәhdudlaşdıran tәdbirlәr aiddir

•
sürәtli amortizasiya, vergi güzәştlәri, әmәk haqqının minimum әmәk haqqı vә s.ni nәzәrdә tutan tәdbirlәr
aiddir

gömrük rüsum¬larını, standartların tәtbiq edilmәsi
inzibati maneәlәrin aradan qaldırılması
xarici iqtisadi fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması•
xidmәtlәrin mәhdudlaşdırılması
valyuta kursu¬nun idarә edilmәsi, vergi mexa¬nizmi

adәtәn mәhsulların idxalının yerli isteh¬sal¬çı¬la¬ra ziyan vuran vә ya ziyan vura bilәjәk kәmiyyәt vә
şәrtlәrlә hә¬yata keçirildiyi halda iqtisadi tәhlükәsizlik tәdbiri kimi vә bәzi öl¬kәlәrin vә onların ittifaqlarının
ölkәnin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr hәrәkәtlәrinә javab tәdbiri kimi tәtbiq edilir
idxal olunan mәhsulların qiymәti ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixraj olunduğu ölkәdәki real
dәyәrindәn xeyli aşağı olduğu tәqdirdә vә belә bir idxal bu qәbildәn olan yerli mәhsulların istehsalçılarına
ziyan vurduqda vә onların istehsalının tәşkilinә vә genişlәndirilmәsinә maneçilik yaratdığı hallarda tәtbiq
edilir
ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirilәn mәh¬sulların istehsalı vә ixracı zamanı birbaşa vә dolayı
subsidi¬yalar¬dan istifadә olun¬duqda vә bu idxal yerli istehsalçıların iq¬tisa¬di mәnafeyinә ziyan vura
bilәcәyi tәqdirdә tәtbiq olunur

•
gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn onlar üçün faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә xәrclәrinә
tәtbiq olunur
konkret ölkәyә müәyyәn mәhsul növü¬nün vә ya bütün növ mәhsulların idxalını vә ya ixracının, vә ya
bunların hәr ikisinin qadağa edilmәsi zamanı tәtbiq olunur

konkret ölkәyә müәyyәn mәhsul növü¬nün vә ya bütün növ mәhsulların idxalını vә ya ixracının, vә ya
bunların hәr ikisinin qadağa edilmәsi zamanı tәtbiq olunur
adәtәn mәhsulların idxalının yerli isteh¬sal¬çı¬la¬ra ziyan vuran vә ya ziyan vura bilәjәk kәmiyyәt vә
şәrtlәrlә hә¬yata keçirildiyi halda iqtisadi tәhlükәsizlik tәdbiri kimi vә bәzi öl¬kәlәrin vә onların ittifaqlarının
ölkәnin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr hәrәkәtlәrinә javab tәdbiri kimi tәtbiq edilir
idxal olunan mәhsulların qiymәti ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixrac olunduğu ölkәdәki real
dәyәrindәn xeyli aşağı olduğu tәqdirdә vә belә bir idxal bu qәbildәn olan yerli mәhsulların istehsalçılarına
ziyan vurduqda vә onların istehsalının tәşkilinә vә genişlәndirilmәsinә maneçilik yaratdığı hallarda tәtbiq
edilir

•

ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirilәn mәh¬sulların istehsalı vә ixrajı zamanı birbaşa vә dolayı subsidi¬yalar¬dan
istifadә olun¬duqda vә bu idxal yerli istehsalçıların iq¬tisa¬di mәnafeyinә ziyan vura bilәjәyi tәqdirdә tәtbiq
olunur
gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn onlar üçün faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә xәrclәrinә
tәtbiq olunur

xarici subyektlәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kә¬nar¬da müәyyәn müddәt
әrzindә satmaq mәqsәdilә mәhsulların ixrac edilmәsidir

•
әmәliyyatları ölkәnin gömrük әrazi¬si¬nә daxil olan xarici mәnşәli malları yenidәn emal etmәdәn digәr
xa¬rici ölkәlәrә ixracını nәzәrdә tutur
xarici ölkәlәrdә xidmәt gös¬tәril¬mәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmar¬ka¬lar¬da
iştirakı vә s. üçün mәhsulların – yenidәn işlәnmәdәn – ölkәyә qaytarılması şәrtilә ixracıdır
idxal olunan әm¬tәә¬lәr gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan, hәmçinin iqtisadi si¬yasәt tәdbirlәri tәtbiq
edilmәdәn, yerli mәhsullara isә ixrac gömrük re¬jimi tәtbiq etmәklә, onların müvafiq әrazi sәrhәdlәrindә vә
ya binalarda (yerlәrdә) yerlәşdirilmәsi vә istifadәsinә әsaslanır
gömrük rejimi ölkә әrazi¬sindәn aparılmış әmtәәlәrin müәyyәn müddәtdә gömrük rüsumları vә vergilәr
alınmadan geriyә gәtirilmәsinә әsaslanan rejimdir
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Tәkrar ixrac (reeksport) әmәliyyatları:

Embarqo:

"Frankoanbar (satıcı)" nәdir?

Aşağıdakılardan hansı gömrük rejiminә daxil deyildir?:

Aşağıdakılardan hansı әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkar istehsal qurluşunu xarakterizә edәn
göstәricilәrә aid deyil?

İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili aşağıdakı hissәlәrdәn ibarәtdir:

kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, li¬mit¬lәşdirmә, minimum vә maksimum qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi vә
s.dәn ibarәt olan xarici iqtisadi fәaliyyәti stimullaşdıran vә ya mәhdudlaşdıran tәdbirlәr aiddir
ölkәnin gömrük әrazi¬si¬nә daxil olan xarici mәnşәli malları yenidәn emal etmәdәn digәr xa¬rici ölkәlәrә
ixracını nәzәrdә tutur

•
xarici ölkәlәrdә xidmәt göstәrilmәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmarkalarda iştirakı vә s.
üçün mәhsulların – yenidәn işlәnmәdәn – ölkәyә qaytarılması şәrtilә ixracıdır
kәşflәr, firma nişanları, pa¬tent¬lәr, "nouhau", müәllif hüquqları vә digәr¬lәri¬nin istifadәsinә görә vaxtaşırı
ödәnilәn lisenziya haqqıdır
gömrük rejimi ölkә әrazi¬sindәn aparılmış әmtәәlәrin müәyyәn müddәtdә gömrük rüsumları vә vergilәr
alınmadan geriyә gәtirilmәsinә әsaslanan rejimdir

xarici şirkәtin müәyyәn haqq müqa¬bi¬lin¬dә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә
mәsәlәlәri әks edirir
müәyyәn müddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ix¬rac olunmasına icazәni әks
edirir
konkret ölkәyә müәyyәn mәhsul növü¬nün vә ya bütün növ mәhsulların idxalını vә ya ixracının, vә ya
bunların hәr ikisinin qadağan edilmәsidir

•
xarici subyektlәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kә¬nar¬da müәyyәn müddәt
әrzindә satmaq mәqsәdilә mәhsulların ixrac edilmәsidir
müәyyәn müddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ixracına tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol verilә
bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir

mәhsulgöndәrmәnin şәrtinә görә, yük istehlakçının "mәskun¬laş¬dığı" dәmiryolu stansiyasının ünvanına
istehsalçı müәssisә tәrәfindәn göndәrilir
müqavilәyә görә satıcı mәhsulunu öz anbarından alıcı müәssisәyә tәhvil verir•
istehsalçı öz mәhsulunu istehlakçının "mәskunlaşdığı" mәkanda onun anbarına tәhvil verirsә, bu halda bütün
xәrclәr – yüklәmә, nәqletmә, boşaltma, mәhsulun korlanması riski ilә әlaqәdar xәrclәr әmtәәnin qiymәtinә
әlavә edir
mәhsul göndәrәn müәssisә istehlakçı müәssisәdә xammalmaterialı istehsal istehlakına hazırlayır
müqavilәyә görә alıcı müәssisә mәhsulu әmtәә birjasından tәhvil alır

dövlәtin xeyrinә әmtәәdәn imtina
sәrbәst gömrük zonası
gömrük nәzarәti altında emal
sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış
françayzinq•

müәssisәnin texniki cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi
mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi
müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә
xüsusi çәkisi
mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi
çәkisi
әsas fondların amortizasiyasının әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkisi•
yeni tikin¬tiyә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkisi
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İnvestisiya layihәsinin texnikiiqtisadi әsaslandırılması nәdir?

İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilmәsindә әsas göstәrici hansıdır?

Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

Müxtәlif investisiya layihәlәrinin müqayisәsi vә seçilmәsi hansı göstәricilәr vasitәsilә hәyata
keçirilir?

Hansı halda investisiya layihәsinin qәbul edilmәsi haqında qәrar verilә bilәr?

Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

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

müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin sosialpsixoloji, siyasi
iqtisadi vә ekoloji imkanlarının tәdqiqidir
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin istehsal güclәrinin
artımına tәsirinin tәdqiqidir
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin texniki, iqtisadi, ekoloji
vә ma¬liy¬yә imkanlarının tәdqiqidir

•
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin fondveriminin
yüksәldilmәsinә tәsirinin tәdqiqidir
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin mәnәvi aspektlәrinin
tәdqiqidir

xalis cari dәyәr•
maya dәyәri
kapital qoyuluşunun qaytarılma müddәti
mәhsulun әmәk tutumu
mәhsulun kapital tutumu

xalis cari dәyәr 100 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 300 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 200 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 150 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 350 manata bәrabәrdir•

mәhsulun rentabelliyi; mәnfәәtin hәcmi, daxili rentabellik norması
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi, fondverimi
xalis cari dәyәr, daxili rentabellik norması, ödәnmә müddәti•
daxili rentabellik norması, әmәk mәhsudarlığı, materialtutumu
investisiyanın ödәnilmә әmsalı, mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi, әmәk mәhsuldarlığı

xalis cari dәyәr sıfırdan böyükdür•
fondverimi sıfıra bәrabәrdir
әmәk mәhsuldarlığı sıfıra bәrabәrdir
xalis cari dәyәr dәyәr 0dan kiçikdir
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәrdir

xalis cari dәyәr sıfırdan böyükdür•
xalis cari dәyәr dәyәr 0dan kiçikdir
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İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlәrinә nә qoyula bilmәz?

Müәsssәlәrdә hansı istiqamәtә investisiya yönәldilmir?

Aşağıdakıdardan hansı müәssisәdә investisiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә aid
deyil?

Aşağıdakılardan hansını kapital әmәlә gәtirәn investisiyaya aid etmәk olmaz?

İdarәetmә sistemi:

İdarәetmәdә qarşıya qoyulan mәqsәdlәr hansı tәlәbә cavab vermәyә bilәr?

Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda idarәetmәni bütünlükdә
müәyyәn kollektivә başçılıq edәn xәtti rәhbәrlәr hәyata keçirir, onlara isә ayrıayrı qәrarları

daxili rentabellik norması diskont dәrәcәsinә bәrabәrdir
fondverimi sıfıra bәrabәrdir
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәrdir

pul, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә başqa qiymәtli kağızlar
daşınan vә daşınmaz әmlak
işçi qüvvәsi, müvinәtlәr vә bank lisenziyası•
bu vә ya digәr istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan, an¬jaq patentlәşdirilmәmiş, texniki sәnәdlәşdirilmә,
vәrdiş vә is¬teh¬salat tәjrübәsi kimi tәrtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu
müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmitәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәr

müәssisәnin istehsal ehtiyatlarının bәrpasına
işçilәrin әmәk haqqının artırılmasına•
istehsal güclәrinin genişlәndirilmәsinә
yeni mәhsul növlәrinin işlәnmәsinә
texnika vә texnologiyanın modernlәşdirilmәsinә

borc maliyyә vәsaitlәri
büdcәdәn vә büdcәdәnkәnar fondlardan mәqsәdli investisiya ayırmaları
işçilәrin әmәk haqqı vә sosial sığortaya ayırmalar•
istiqrazların yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәr
sәhmlәrin yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәr

yeni müәssisәlәr tikil¬mә¬sinә investisiya qoyuluşu
fәaliyyәt göstәrәnlәr müәssisәlәrin genişlәndirilmәsinә investisiya qoyuluşu
qiymәtli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşu•
müәssisәnin texniki cәhәtdәn ye¬nidәn qurulmasına investisiya qoyuluşu
müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә investisiya qoyuluşu

idarәetmә subyekti ilә idarә olunan obyektin mәcmusudur
idarәetmәnin strukturu, idarә¬et¬mә qәrarlarının, idarәetmә kadrlarının mәcmusudur
idarә¬et¬mә qәrarlarının vә idarәetmә kadrlarının mәcmusudur
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarә¬et¬mәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur•
idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin, idarә¬tmәdә istifadә olunan texnikanın, idarәetmә qәrarlarının mәcmusudur

mәqsәdlәrin uzlaşması, vәhdәtdә olması vә birbirinә zidd olmaması
tәhcizatçıların mәnafeyinә tabe olması•
real olması (yerinә yetirilmәsinin mümkün olması)
çevik olması
icraçılar üçün aydın olması
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hazırlayarkәn ixtisaslaşmış funksional aparrat kömәk edir?

Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda obyektlәr üzrә rәhbәrlәrin
ayrılır vә bunlardan hәr biri hәmin obyektin idarә edilmәsi ilә әlaqәdar olan bütün qәrarları işlәyib
hazırlayır vә qәbul edir?

Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda kollektivin idarә edilmәsinә
dair bütün iş növlәri müxtәlif funksional bölmәlәr arasında bölüşdürülür vә bu bölmәlәrdәn hәr biri
müәyyәn işlәri yerinә yetirir?

İdarәetmә prosesi nәdir?

Strategiya nәdir?

matrisa quruluşu
funksional quruluşu
qәrargah quruluşu•
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluşu
xәtti quruluşu

qәrargah quruluşu
xәtti quruluş•
matrisa quruluşu
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluş
funksional quruluş

xәtti quruluş
qәrargah quruluşu
matrisa quruluşu
funksional quruluş•
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluş

rәhbәr kadrların vә mütәxәssislәrin seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi, onların әmәyinin tәşkili, әmәyin iyerarxiyası
vә funksional böl¬gü¬sünün for¬ma¬¬laşması, ida¬rәetmә orqanları aparatının quruluşunun
müәy¬yәn¬lәş¬di¬ril¬mәsi vә işçilәrin sayının müәyyәn olunması, müәssisәnin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn
qanunların qәbul edilmәsi kimi әmәliyyatlar kompleksi başa düşülür
gәlәcәk¬¬dә hәyata keçirilәcәk fәaliyyәtin parametrlәrinin müәy¬¬yәn edilmәsi, qarşıya qoyulmuş
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün la¬yi¬hәlәrin hazırlanması, müәssisәlәrin yaradılması proseslәrinin mәcmusu
başa düşülür
müәssisәnin qarşısında qoyulmuş sosialiqtisadi mәqsәdlәrә nail ol¬ma¬nın yolları vә metodlarını
müәyyәnlәşdirilmәsi, istehsalın avtomatlaşdırırlması vә mexaniklәşdirilmәsi başa düşülür
idarә olunan obyektin qarşısında duran vә¬¬¬¬zifәlәrin müәyyәn edilmiş müddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli
is¬ti¬fadә etmәklә yerinә yetirilmәsinә yönәl¬dilmiş idarәetmә qәrar¬la¬rı¬nın әsas¬landırılması, qәbul
edil¬mәsi vә icrasının tәş¬ki¬li mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә müәyyәn ardıcıllıqla yerinә ye¬tirilәn
müx¬tәlif xarakterli әmәk vә maşın әmәliy¬yat¬la¬rı¬nın kompleksi kimi başa düşülür

•

işçilәrin peşәixtisas tәrkibinin müәyyәnlәşdirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığına tәsir edәn amillәrin araşdırılması,
istehsalın avtomatlaşdırırlması vә mexaniklәşdirilmәsi kimi ardıcıl әmәliyyatların mәcmusu başa düşülür

perspektiv dövr üçün iqti¬sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar¬şıya qoyulan vә¬zi¬fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә¬¬¬hәtdәn
әsaslandırılmış tә¬sәv¬vür, mü¬lahizә vә tövsiyәlәrin mәjmusudur
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üs¬tünlük¬lә¬ri¬nin vә sә¬mә¬rә¬liliyin artırılması әsasında
stabil iqtisadi göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliy¬yәt
qay¬daları vә normalarının mәcmusudur

•
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәr¬rü¬fat tәdbirlәri
üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod¬la¬rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәjmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir
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Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin әsas funksiyası olan planlaşdırmanın әhatә etdiyi mәrhәlәlәrә
aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa düşülür?

"Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma:

әmtәәlik mәhsula daxil edilmir:

Aşağıdakılarından hansı operativistehsal planlaşdırılmasının vәzifәlәrinә aid deyil?

Fondverimi göstәricisinin sәviyyәsinin artırılması tapşırıqları müәssisәnin inkişaf planının hansı

müәssisәnin istehsal vә maliyyә planlarının mәcmusudur

problemin tәhlili vә proqnozlaşdırma mәrhәlәlәri
qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi
alternativ variantların müәyyәn olunması mәrhәlәsi
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
istehsal prosesinin ünsürlәri arasında kooperasiyasının yaradılması mәrhәlәsi•

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

idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa düşülür
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa düşülür
idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür
idarәetmә vәzifәlәrini yerinә ye¬tir¬mәk üsul¬ları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür•
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür

müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr
sistemini özündә әks etdirir
planların tәrtib olunmasının elmi ba¬za¬sı olan norma vә normativlәrә әsaslanır
istehsaltәsәrrüfat tap¬¬şı¬¬rıqlarının müәs¬sisәnin fәaliyyәtini әks etdirәn göstәricilәrin fak¬¬tiki
formalaşmış dinamikası әsasında müәyyәn olunmasına әsaslanır

•
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında әn sәmәrәli pro¬por¬siya vә kәmiyyәt әlaqәlәrini müәyyәn
müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr
sistemini özündә әks etdir

reallaşdırılmış mәhsul
plan ilinin axırı üçün hazır mәhsul qalığı
plan ilinin әvvәli üçün hazır mәhsul qalığı
bitmәmiş istehsal qalığının dәyişmәsi•
ilin әvvәli vә axrı üçün pulu ödәnilmәyәn satılmış mәhsul

istehsal proqramının vә müәssisәnin inkişaf planının digәr gös¬tәrijilәrinin vaxta görә yerinә yetirilmәsinin
dәqiqlәşdirilmәsi
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarının hazırlanması•
yerinә yetirilmәsi müddәtlәri göstәrilmәklә tapşırıqların kon¬kretlәşdirilmәsi vә sex, sahә, briqada vә iş
yerlәrinә göndәrilmәsi
istehsal prosesinin gedişinә nәzarәt vә onun tәnzimlәnmәsi
әlaqәli sex, sahә, briqada vә iş yerlәrinin fәaliyyәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi
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bölmәsinә aiddir?

Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planıda:

Operativistehsal planlaşdırılması?

Planlaşdırmanın fasilәsizliyi:

Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәtinә görә planlar hansı növlәrә bölünür?

Planlaşdırmanın kompleksliliyi:

istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi planı•
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planı
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı
maliyyә planı

müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks olunur
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә na¬tural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon¬dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artı¬rıl¬ması,
kadr¬ların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır
müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr
sistemini özündә әks etdirir
plan üzrә real¬laş¬dırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәhsul¬la¬rın maya dәyәri üzrә
tapşırıqlar öz әksini tapır

•

müәssisәdә yeni bölmәlәrin tikintisi, elmitәdqiqat işlәrinin aparılması, innovasiya işlәmәlәri, yeni
mәhsulların mә¬nim¬sәnilmәsi, mütәrәqqi texnologiyanın tәt¬bi¬qi, istehsal pro¬ses¬lә¬rinin
mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaş¬dırıl¬ması vә s. üzrә tap¬şırıqları özündә әks etdirir
müәssisәdә mәnfәәt vә ren¬ta¬bel¬lik planlaşdırılmasını özündә әks etdirir
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları özündә әks etdirir
müәssisәdә istehsal heyәtinin әmәk şәraitinin, mәişәt vә istirahәt problemlәrinin hәlli üzrә tәdbirlәri özündә
әks etdirir
müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr
sistemini özündә әks etdirir

•

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

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

istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter¬nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir
mәhsul istehsalı planı ilә digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әlaqә, plan¬laş¬dırılan
obyektin vә onunla әlaqәdar olan böl¬mә¬lә¬rin fәaliy¬yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks
olunması

•
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Satışın proqnozlaşdırılması metodlarına aid deyil?

Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

Kombinәlәşmiş istehsalların tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansına tәminat vermir?

Müәssisәnin optimal ölçüsü nәdir?

Müәssisәnin minimal sәmәrәli ölçüsü nәdir?

İstehsal miqyasının müsbәt effekti nәdir?

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

müxtәlif struktur rәhbәrlәrinin sorğusu әsasında proqnozlaşdırma
müssisәdәki avadanlıqların mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi әsasında proqnozlaşdırma•
müәssisәnin ti¬ja¬rәt agentlәrinin vә onun satış bölmәlәrinin rәhbәrlәrinin qiy¬mәt¬lәn¬dirmәlәri әsasında
proqnozlaşdırma
müәssisәnin bazardakı satış payı әsasında proqnozlaşdırma
satışın hәjmindә dәyişik¬lik¬lә¬rә sәbәb olan meyllәr әsasında proqnozlaşdırma

İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә sәmәrәliliyinin
yük¬sәl¬dil¬mәsinin amilidir
İs¬teh¬salın tәmәrküzlәşmәsi istehsalın ictimai tәş¬kili for¬maları arasında daha mürәkkәbidir
İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin nәticәsidir
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•

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

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

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

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

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

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

İstehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi nәdә ifadә olunur?

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

Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?

bu, istehsal hәcminin artmasına uyğun olaraq mәhsul satışı hәcmlәrinin artmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artmasına uyğun olaraq mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artmasını әks etdirir
bu, istehsala әlavә investisiya qoyuluşu yolu ilә mәhsul istehsalı hәcmlәrinin artırılmasını әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artması ilә müәssisәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrinin genişlәnmәsini әks etdirir
bu, istehsal hәcminin artması ilә mәh¬¬¬¬sul vahidinә çәkilәn xәrclәrin azalmasını әks etdirir•

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

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

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

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

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

müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi•
elmitexniki tәrәqqinin yüksәk tempi
buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının genişlәnmәsi
buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdә¬uy¬ğun konstruktiv sabitliyinin yaradılması
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Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә edilir?

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 ixtisaslaşdırılması әmsalını hesablayın.

İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricilәri hansılardır?

müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın op¬ti¬mal ölçüyәdәk artması

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
bilavasitә müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib ayırması fәrdi әmәk
bölgüsünü әks etdirir
müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırmanı әks etdirir

•
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı nisbi tәmәrküzlәşmәdir

istehsalın ixtisaslaşdırılması is¬teh¬sala yüksәk mәhsuldarlıqlı texnika vә texnologiya tәtbiq et¬mәyә,
kadrların peşәkarlığının yüksәlmәsinә, müәssisәnin tәşkilati vә istehsal struk¬tu¬runu tәkmillәşdirmәyә
imkan yaradır
bazar münasibәtlәri inkişaf etdikcә istehsalın ixtisaslaşması vә kooperasilaşdırılmasının iqtisadi әhәmiyyәti
tәdricәn azalır

•
istehsalın ix¬tisaslaşdırılması әsasında sәmәrәliliyinin artırılması sahә vә müәs¬si¬sәdә hәyata keçirilәn
tәşkilati, texniki vә iqtisadi tәdbirlәrlә әlaqәdardır
istehsalın ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi kiçik, orta vә iri müәssisәlәr arasında sәmәrәli tәsәrrüfat
әlaqәlәrinin qurulmasına imkan verir
istehsalın ixtisaslaşması vә kooperativlәşmәsi ayrıayrı mәh¬sul növlәrinin hazır¬lan¬masının kütlәviliyini
artırır, xüsusi, yüksәk mәh¬suldarlığa malik avadanlığın tәtbiqini asanlaşdırır

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

•
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi

60 faiz
80 faiz
45 faiz
70 faiz•
65 faiz

mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh¬lak¬çı¬lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә
qәnaәt, istehsalın ixtisas¬laş¬dırılmasından әldә edilәn illik iqtisadi sәmәrә

•
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, ) 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
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әlvan metal filizlәrinin emalı kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә mümkün deyildir?

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

Kombinәlәşmәyә daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti nә demәkdir?

Neftkimya kombinatlarının istehsalları üçün kombinәlәşmәnin hansı tipi sәciyyәvidir?

Toxuculuq kombinatları üçün kombinәlәşmәnin hansı forması sәciyyәvidir?

Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn
göstәricilәrdir?

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

ağac emalı sәnayesi
yeyinti sәnayesi
metallurgiya
emal sәnayesi
hasilat sәnayesi•

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

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

•

üfiqi kombinәlәşdirmә•
xammalın kompleks emalı
şaquli kombinәlәşdirmә
qarışıq әlaqәlәr
tullantılardan istifadәyә әsaslanan

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

ümumi milli mәhsul, ümumi rentabellik, mәhsul vahidinin maya dәyәri
ümumi daxili mәhsul, ümumi gәlir
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Materialtutumu göstәricisi aşağıdakı resurslardan hansılarının istifadәsinin sәmәrә¬liliyini
xarakterizә edir?

әmәyin sәmәrәlilik dәrәcәsini hesablamaq üçün aşağıda verilәnlәrdәn hansından istifadә edilir?

Aşağıdakılardan hansı istehsalın sәmәrәliliyini xarakterizә etmir?

Aşağıdakılardan hansı istehsalın sәmәrәliliyini әks etdirir?

Fondverimi göstәricisi istehsalın tәşkili ünsürlәrinin hansından istifadәnin sәmәrәliliyini
xarakterizә edir?

Müәssisәdә istehsal amillәrindәn istifadәni xarakterizә edәn iqtisadi sәmәrәlilik göstәricilәrinә
aid deyil:

әmәk haqqının sәviyyәsi, mәnfәәt
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı•
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul

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

vaxt vahidi әrzindә istehsal edilәn mәhsulun hәcmi•
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn materialların hәcmi
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn elektrik enerjisi
investisiya qoyuluşunun rentabelliyi
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn xәrclәr

mәhsul vahidinin maya dәyәrinin azaldılması
işçilәrin sayının artması•
material mәsrәflәrinә qәnaәt eilmәsi
mәh¬sul va¬hidi istehsalına sәrf olunan vaxtın azaldılması
vaxt vahidi әrzindә is¬teh¬sal olunan mәhsulun kәmiyyәtcә çoxaldılması

hazır mәhsul anbarında mәhsul ehtiyatlarının artması
mәh¬sulun әmәk¬tutumunun azaldılması•
avadanlıqların istifadәsiz qalma müddәtinin artması
mәhsulun satış hәcminin azalması
anbarında material ehtiyatlarının artması

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

satışın rentabelliyi göstәricisi•
fondverimi göstәricisi
әmәk mәhsuldarlığı göstәricisi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti göstәricisi
dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı
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Hәr hansı tәşkilatitexniki tәdbirin hәyata keçirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi necә müәyyәn
olunur?

Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

Sәmәrәlilik meyarı nәdir?

İctimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

Müәssisә sәviyyәsindә istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı aşağıda göstәrilәnlәrdәn
hansıdır?

Mütlәq sәmәrәlilik nәdir?

müәyyәn vaxt vahidi әrzindә (il) alınan iqtisadi sәmәrәnin onun isteh¬salına sәrf edilmiş canlı vә
maddilәşmiş әmәyin kәmiyyәtinә nisbәti kimi

•
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә (il) alınan iqtisadi sәmәrә ilә onun isteh¬sa¬lına sәrf edilmiş canlı vә
maddilәşmiş әmәyin kәmiyyәti ilә cәmlәnmәsi kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә (il) alınan iqtisadi sәmәrәnin onun isteh¬salına sәrf edilmiş canlı vә
maddilәşmiş әmәyin kәmiyyәtinә hasili kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә (il) alınan iqtisadi sәmәrәnin onun isteh¬salına sәrf edilmiş yalnız canlı әmәyin
kәmiyyәtinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә (il) alınan iqtisadi sәmәrәdәn onun isteh¬salına sәrf edilmiş bütün xәrclәrin
kәmiyyәtinin çıxılması kimi

İctimai istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyini düzgün qiymәt¬lәn¬dir¬mәk üçün onun me¬yarı vә göstәricilәri elmi
nәzәri vә metodoloji cә¬hәtdәn dәqiq әsaslandırıl¬ma¬lıdır
Sәmәrәlilik göstәricisi – sәmәrә ilә xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti, ictimai istehsalın sәmәrәliliyinin keyfiyyәt
sәciyyәsidir
Hәr han¬sı bir sosialiq¬ti¬sa¬di prosesin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtlәrini özündә tam vә dәqiq¬liklә әks
et¬dirәn meyar vә göstәricilәr ol¬ma¬dan hәmin prosesin qiymәtlәndirilmәsi vә idarә edilmәsi mümkün
deyildir
İctimai istehsalın sәmәrәlilik meyarı vә ümumilәşdirirci (me¬yar) göstәricisi arasında heç bir әlaqә vә bağlılıq
yoxdur

•
Sәmәrә özözlüyündә ictimai is¬teh¬salın sәmәrәliliyi haqqında tәsәvvür yarada bilmir, çünki mütlәq
rә¬qәmdir, onu yaradan xәrc¬lәrlә әlaqәsizdir

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

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

ümumi gәlir
әmtәәlik mәhsul
istehsal olunan mәhsulun dәyәr ifadәsindә hәcmi
istehsal xәrclәri
mәnfәәt•

әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarıdır
әldә olunmuş sәmәrәrnin keyiyyәtini xarakterizә edir
әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğidir
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Nisbi (müqaisәli) sәmәrәlilik nәdir?

Müqayisәli (nisbi) sәmәrәlilik göstәricisi nә üçün hesablanır?

Müәssisәlәr¬dә әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricisi kimi istifadә edilәn ren¬tabellik
göstәricisi necә hesablanır?

әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

Müәssisәdә investisiya layhәsinin qәbul edilmәsi üçün inteqral sәmәrәlilik göstәricisi:

Müәssisәdә il әrzindә 750 min manatlıq әlavә investisiya hәyata keçirilәrәk yeni istehsal güclәri
istifadәyә verilmişdir. Bunun nәticәsindә növbәti ildә müәssisә 225 min manat әlavә mәnfәәt әldә
etmişdir. Bu mәlumatlar әsasında müәssisәdә әsaslı vәsait qoyuluşunun rentabelliyini hesablayın.

Müәssisәdә әmәyin normalaşdırılması nәyi tәmin etmir?

әsaslı vәsait qoyuluşunun mәnfәәtә nisbәtidir
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәtidir•

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

layihә va¬riantları üzrә ayrıayrılıqda gözlәnilәn gәlirlәrin hesablanması üçün tәtbiq edilir
layihә va¬riantlarından әn sәrflisinin seçilmәsi mәqsәdilә hesablanılır vә tәtbiq edilir•
layihә va¬riantları üzrә sәrf edilәcәk investisiyanın hәcmini hesablaamq üçün tәt¬biq edilir
müәssisәnin mәnfәәtini hesablamaq üçün tәtbiq edilir
layihә va¬riantları üzrә gözlәnilәn mәsrәflәrin müqayisәsi üçün tәt¬biq edilir

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

әmәk (iş qüvvәsi)•
kapital
torpaq
xammal
sahibkarlıq qabiliyyәti

sıfra (0) bәrabәr olmalıdır
müsbәt kәmiyyәt olmalıdır•
mәnfi kәmiyyәt olmalıdır
xәrclәrdәn çox olmalıdır
mәnfәәtә bәrabәr olmalıdır

35 %
25 %
525 min manat
975 min manat
30 %•
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Vaxt norması nәdir?

әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi zamanı әmәyin nәticәsini xarak¬terizә edәn
göstәricilәrә aid deyil:

Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sistemlәrinә aid deyil?

әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan mükafatlı işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

әmәyin ödәnişinin işәmuzd forması olan akkord işәmuzd әmәk haqqı sistemindә:

Müәssisәdә әsas fәhlәlәrin sayı necә müәyyәn edilir?

peşә vә ixtisas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı
istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәk¬tu¬tu¬mu¬¬nu müәyyәn etmәyi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığını әsaslan¬dır¬ma¬¬¬ğı
istehsal olunan mәhsulların satış imkanlarını müәyyәn etmәyi•
әmәyin nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyi

müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan müәyyәn peşәixtisas tәrkibdә işçilәrin sayının plan
ölçüsüdür
mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәcm¬dә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının
planlaşdırılan miqdarıdır

•
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığının plan ölçüsüdür
qurulmuş avadanlıqların miqdarının plan ölçüsüdür
fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür

natural göstәricilәr
şәrtinatural göstәricilәr
texnolojilik göstәricilәri•
dәyәr göstәricilәri
әmәk göstәricilәri

birbaşa işәmuzd
dolayı işәmuzd
sadәlәşdirilmiş işәmuzd•
mükafatlı işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd

fәhlәnin aldığı әmәk haqqı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәlәrin әmәk haqqından vә ya istehsal etdiyi mәhsulun
miqdarından birbaşa asılı olur
birbaşa әmәk haqqından әlavә işin konkret kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә tapşırıqların yerinә
yetirilmәsi vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn mәblәğdә mükafat alır

•
normadan artıq hazırlanmış hәr mәhsul üçün norma daxilindә olan iş qiymәtlәrindәn yüksәk qiymәtlә haqq
verilir
işçilәrin әmәk haqqısı işlәmiş olduqları saatların miqdarına görә hesablanır
әmәk haqqı briqadanın icra edәcәyi iş üzrә bütövlükdә hesablanılır

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

Müәssisә işçilәri daha çox maraqlıdırlar ki:

әmәk mәhsuldarlığının ölçülmә üsulları hansıdır?

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

Vaxt norması nәdir?

Müәssisәdә kadrların idarә olunmasına aid deyil:

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

әmәk haqqı fondunun hәcmini müәyyәn etmәyi
sexin, istehsal sahәsinin, ayrıayrı iş yerlәrinin istehsal proqramlarını hesablamağı
yeni texnikanın tәtbiqi sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyi
zәruri avadanlıqların miqdarını müәyyәn etmәyi
avadanlıqların mexaniki gücünü müәyyәn etmәyi•

әmәk mәhsuldarlığı artsın
әmәk haqqı yüksәldilsin•
rentabellik yüksәlsin
kreditlәrә görә faizlәr aşağı salınsın
istehsal xәrclәri azaldılsın

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

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

vaxt vahidindә müvafiq ixtisaslı bir fәhlәnin (icraçının), yaxud bir neçә icraçının müәyyәn şәraitdә istehsal
etmәli olduğu mәhsulun (işin) miqdarıdır
növbә әrzindә bir aqretata xidmәt etmәk üçün lazım olan fәhlәlәrin maksimum sayı vә yaxud müәyyәn
tәşkilatitexniki şәraitdә bir işçinin xidmәt etdiyi mexanizmlәri, cihazların vә digәr avadanlıqların miqdarıdır
mәhsul (iş) vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış, planlaşdırılılmış miqdarıdır•
әsas işin yerinә yetirilmәsindә fәhlәnin kömәkçi xarakter daşıyan işlәrә sәrf etdiyi vaxta deyilir
verilәn işin hәcmini yerinә yetirmәk üçün işә çıxan fәhlәlәrin zәruri miqdarının müәyyәn edilmәsidir

kadrlara tәlәbatın planlaşdırılması
әmәyin fondla silahlanma sәviyysinin artırılması•
kadrların seçilmәsi
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
әmәk haqqının vә güzәştlәrin müәyyәn olunması
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Vaxtamuzd formada fәhlәnin әmәyi ödәnilir:

Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı vaxt normasına aid deyil?

Müәssisә miqyasında istehsalın tәşkili hansı aspektlәrdә hәyata keçirilir?

Aşağıdakı amillәrdәn hansı müәssisәnin ahәngdar işlәmәsindә әsas rol oynayır?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin axınlı üsuluna aid deyil?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin dәstәli üsuluna aid deyil?

Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin fәrdi üsuluna aiddir?

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

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

mәkan, qarışıq vә funksional aspektlәrdә
mәkan, zaman vә beynәlxalq aspektlәrdә
universal, zaman vә funksional aspektlәrdә
universal, qarşıq vә funksional aspektlәrdә
mәkan, zaman vә funksional aspektlәrdә•

әmәyin tәşkili
istehsalın tәşkili•
tәchizatın tәşkili
alәt tәsәrrüfatının tәşkili
texnoloji maşın vә avadanlıqların tәmirinin tәşkili

istehsal prosesinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi
yalnız universal avadanlıqlardan istifadә•
istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәjә yüksәk olması
avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdirilmәsi
ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması

bir iş yerinә bir neçә әmәliyyatın tәhkim edilmәsi
ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması•
emal olunajaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması
bir neçә növ materialın eyni zamanda emalı
eyni tip avadanlıqlarıın әsasәn qrup halında yerlәşdirlmәsi

istehsalı tәkrar olunmayan geniş nomenklaturanın olması•
avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdiril¬mә¬si
ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması
istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәjә yüksәk olması
emal olunajaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması
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Aşağıdakılardan hansı istehsal tsiklinin azaldılmasının әsas istiqamәtlәrinә aid deyil?

İstehsal proseslәri mürәkkәblik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşdirilir?

Kiçik seriyalı istehsallar üçün tәhkimetmә әmsalı bәrabәrdir:

Tәhkimetmә әmsalı necә hesablanır?

әmәk predmetlәrinin texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi zamanı istehsal tsiklinin uzunluğu necә
hesablanır?

İstehsalın tәşkilinin formalarına nә aid deyil ?

Dәstәli istehsalda ehtiyyat mәmulatın hәcmi:

texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi
tәbii proseslәrin süni üsulların kömәyi ilә sürәtlәndirilmәsi
nәqliyyat vә nәzarәt әmәliyyatlarının texnoloci әmәliyyatlarla sәmәrәli şәkildә әlaqәlәndirilmәsi
mәhsulun fondtutumunun azaldılması•
növbәlәrarası fasilәlәrin azaldılması mәqsәdilә müәssisәnin iş reciminin tәkmillәşdirilmәsi

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

1015
1 – 10
16 20
11 – 20
21 – 40•

iş yerlәrinin vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan texnoloji әmәliyyatların sayına nisbәti
kimi
birqәrarlıq göstәricisinin ahәngdarlıq göstәricisinә nisbәti kimi
vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan ahәngdarlıq göstәricisinin birqәrarlıq göstәricisinә
nisbәti kimi
vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan texnoloci әmәliyyatların iş yerlәrinin sayına nisbәti
kimi

•
vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan vaxt vahidi әrzindә qurulmuş avadanlıqların işçilәrin
sayına nisbәti kimi

dәstәdәki detalların sayı ilә bütün әmәliyyatlar üzrә bir detalın emalına sәrf edilәn vaxtın hasili kimi•
dәstәdәki detalların daşınması üçün sәrf onunan vaxtın ölçülmәsi kimi
dәstәdәki detalların emalı zamanı tәbii proseslәrә sәrf olunan vaxtın cәmi kimi
dәstәdәki detalların sayının bir detalın sexdә qalma vaxtına hasili kimi.
dәstәdәki detalların sayının bir detalın sexlәrarası daşınmasına faktiki vaxt sәrfinә hasili kimi

texnoloci forma
analitik forma•
predmet forması
düzxәtli forma
fәrdi forma

mәmulatlara günlük maksimum tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur

•
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Dövriyyә ehtiyyat mәmulatı nә vaxt yaradılır?

İstehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisindәn:

Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtinin әsas motivi nәdir?

Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә nә daxildir?

Müәssisәnin xariji iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә nә daxil deyil?

Hanısı variant gömrük rüsumu növünә aid deyil?

Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti növlәrinә nәlәr daxil deyil?

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

bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına nisbәtәn fәrqlәndiyi halda yaradılır•
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına bәrabәr olduğu halda yaradılır
ayrıayrı iş yerlәrindә, istehsal sahәlәri¬ndә istehsalın hәcminin artırılması üçün 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

müәssisәnin istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtini qiymtәlәndirәrkәn istifadә olunur
mәhsulun maliyyә vәziyyәtini qiymtlәndirәrkәn istifadә olunur
bitmәmiş istehsalın hәcmini hesablayarkәn istifadә olunur•
satış kanallarını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
kollektivin sosial inkişafını planlaşdırarkәn istifadә edilir

mәhsul satışının miqyasının genişlәndirmәsi•
müәssisәdә әmәk tutumunun azaldılması
müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması
idarәetmәnin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
müәssisәdә fondviminin artırılması

nizamnәmә fondunun azaldılması
әsas fondların ekstensiv istifadә әmsalının artırlması
işçilәrin әmәk haqqının yüksәldilmәsi
müәssisәnin әmәk haqqı üzrә borclarının azaldılması
tәchizat vә satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası•

resursların әldә olunması
satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası
satışın artırılması
әmәk haqqının artırılması•
tәchizat mәnbәlәrinin diversifikasiyası

advalor rüsum
xüsusi rüsum
strateji rüsum•
spesifik rüsum
kompensasiya rüsumu
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Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtinә tәsir edәn amil¬lәrә aid deyil?

Müәssisәnin ixrac әmәliyyatlarına nәlәr daxil deyil?

Müәssisә ixrac әmәliyyatlarını hәyata keçirәrkәn gömrük orqanlarına hansı sәnәdi tәqdim etmir?

Müәssisә idxal әmәliyyatlarını hәyata keçirәrkәn gömrük orqanlarına hansı sәnәdi tәqdim etmir?

Kvota:

Barter:

ixrac vә idxal
planlaşdırma vә proqramlaşdırma•
birbaşa investisiya vә portifel investisiyası
lisenziyalaşdırma vә françayzinq
idarәetmә kontraktları vә «qıfılaltı» kontraktlar

coğrafi amillәr
tarixi amillәr
sosial amillәr•
hüquqi vә mәdәni amillәr
siyasi vә iqtisadi amillәr

müvәqqәti ixrac
kreditә ixrac
konsiqnasiya
françayzinq•
tәkrar ixrac

müәssisәnin nizamnamәsi•
xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilә
müәssisәnin Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş kodu
gömrük yük bәyamnamәsi
ixrac olunan mәhsulların mәnşәyi haqqında sәnәd

dövәt qeydiyatı şәhadәtnamәsi•
gömrük yük bәyannamәsi
әmtәәnin keyfiyyәt sertifikatı
әmtәәnin mәnşәyini tәsdiq edәn sәnәd
invoys

xarici şirkәtin müәyyәn haqq müqa¬bi¬lin¬dә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә
mәsәlәlәri әks edirir
müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks etdirir
müәyyәn müddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ixracına tәtbiq olunan dәyәr vә natu¬ral ifadәdә yol verilә
bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir

•
dәyәri ödәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qar¬şılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir
müәyyәn müddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ix¬rac olunmasına icazәni әks
edirir

xarici şirkәtin müәyyәn haqq müqa¬bi¬lin¬dә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә
mәsәlәlәri әks edirir
müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks etdirir
müәyyәn müddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ix¬ra¬cı¬na tәtbiq olunan dәyәr vә natu¬ral ifadәdә yol
verilә bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir

•
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İdrәetmә aparatının әn geniş yayılmış sxemi hansıdır?

Bunlardan hansı müәssisәnin idarәetmә mexanizminә aid olunmur?

İdarәetmәnin hansı prinsipinә görә işçi çox yerdәn deyil, özünün tabe olduğu şәxsdәn әmr
almalıdır?

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

İdarәetmәnin hansı prinsipi heyәt üzvlәrinin mәnafelәrinin vәhdәtinin nәticәsidir?

İdarәetmәnin hansı prinsipinә görә hәr bir işçiyә fәrq qoyulmadan vә hәm dә hörmәtlә münasibәt
göstәrilmәlidir?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil?

dәyәri ödәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qar¬şılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir•
müәyyәn müddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ix¬rac olunmasına icazәni әks
edirir

matris sxemi
funksional
xәtti
mәqsәdliproqram
xәttifunksional•

iqtisadi vә hüquqi qanunlar vә mәhdudiyyәtlәr
idarәetmәnin funksional qurluşu
idarәetmә prinsiplәri vә funksiyaları
mәlumatlar vә onların işlәnmә üsulları
istehsal fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması•

İntizam prinsipi
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü prinsipi
İstiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi
Tәkbaşınaçılıq prinsipi•

Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi
Mәrkәzlәşdirmә prinsipi
İntizam prinsipi
Qayda prinsipi•
Әdalәt prinsipi

Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi
Korporativ (müttәfiqlik) әhvalruhiyyәsi prinsipi•
Tәşәbbüskarlıq prinsipi
Heyәt üçün iş yerinin stabilliyi prinsipi
Şәxsi mәnafelәrin ümumi mәnafeyә tabe olması prinsipi

Әdalәt prinsipi•
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü prinsipi
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi
Heyәtin mükafatlandırılması prinsipi
Tәşәbbüskarlıq prinsipi
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Bunlardan hansı idarәetmәnin iqtisadi metodunun mexanizminә aid olunmur?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin inzibati metodun tәsir vasitәlәrinә aid edilmir?

Menecment nәdir?

Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin inkişaf planının әsas bölmәsi olan İstehsalın iqtisadi
sәmәrәliliyinin artırılması planınında nәzәrә alınmır?

Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin maliyyә planında nәzәrә alınmır?

Aşağıdakılarından hansı planlaşdırmanın metodlarına aiddir?

әdalәt prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi•
intizam prinsipi
istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi
qayda prinsipi

tәlimat•
vergi
gәlir vә mәnfәәt
әmәk haqqı
qiymәt

әxlaq normaları•
qayda
normativlәr
qәrar
göstәrişlәr

menejment texnikanın idarә edilmәsi prosesini әhatә edir
menecment idarәetmә anlayışından geniş mәnada işlәnilir vә milli iqtisadiyyatın idarә edilmәsi prosesini әhatә
edir
me¬nec¬ment iqtisadiyyatın idarә edilmәsinin bir hissәsi ol¬maq¬la, yalnız müәs¬sisә miqyasındakı hadisә
vә proseslәri әhatә edir

•
me¬necment komplekslәrin iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir
me¬nec¬ment ölkә iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir

kadr¬lardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar
әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar
ayrıayrı mәhsulların istehsalı üzrә tapşırıqlar•
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar
investisiya qo¬yuluşlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar

müәssisәnin pul mәdaxili
müәssisәnin pul mәxarici
bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmalar
fondveriminin planlaşdırılması•
büdcә ilә hesablaşmalar

funksional metod
sosialpsixoloji metod
inzibati metod
normativ metod•
iqtisadi tәhlil metodu
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İstehsal proqramında:

Maliyyә planında:

Müәssisәdә normaların işlәnib hazırlanma¬sında aşağıdakı hansı metodlardan istifadә olunur?

Müәssisәlәrdә istehsal proqramının әsaslandırılmasında әsasәn aşağıdakı göstәricilәrin hansından
istifadә olunur?

Ümumi mәhsulun hәcmi necә hesablanır?

müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә na¬tural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur•
müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr
sistemini özündә әks etdirir
planda real¬laş¬dırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh¬sulla¬rın maya dәyәri üzrә
tapşırıqlar öz әksini tapır
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon¬dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artı¬rıl¬ması,
kadr¬ların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır

ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә na¬tural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar nәzәrdә tutulur
planda real¬laş¬dırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәh¬sulla¬rın maya dәyәri üzrә
tapşırıqlar öz әksini tapır
müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr
sistemini özündә әks etdirir
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks olunur•
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fon¬dunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk mәhsuldarlığının artı¬rıl¬ması,
kadr¬ların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır

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

giriş istehsal güсündәn
rentabellik normasından
çıxış istehsal güсündәn
orta illik istehsal güсündәn•
rentabellik indeksindәn

reallaşdırılmış mәhsul üstә gәl ilinin axırı üçün bitmәmiş istehsal qalığı
plan ilinin axırı üçün hazır mәhsul qalığı kimi
әmtәәlik mәhsul üstә gәl ilinin axırı üçün bitmәmiş istehsal qalığı kimi
әmtәәlik mәhsulla ilin axırına vә әvvәlinә olan bitmәmiş istehsal qalığının fәrqinin, yarımfabrikatların vә öz
istehsalı olan alәtlәrin cәmi kimi

•
әmtәәlik mәhsul üstә gәl ilinin әvvәli üçün hazır mәhsul qalığı


