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1.Sənaye istehsalının yerləşdirməsinin hansı prinsipinə riayət olunması müəssisələrin ixti-saslaşma 

səviyyəsini və onların optimal ölçüsünü müəyyən edir? 

A) istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması 

B) sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә bir qәrarda yerlәşdirilmәsi 

C) iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi  

D) istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması                                                                               

E)iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı 

 

2.Sənaye istehsalının ölkə ərazisi üzrə düzgün yerləşdirməsi aşağıdakılardan hansına təsir göstərmir? 

A) ölkә iqtisadiyyatında inhisarçılığın sәviyyәsinin artmasına 

B) geniş tәkrar istehsalın sürәtlәnmәsinә 

C) tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadәyә 

D) әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi vә ictimai xәrclәrә qәnaәt әsasında istehsalın sәmәrәlili-yini artmasına  

E) şәhәrlә kәnd, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı arasındakı fәrqlәrin azaldılmasına 

 

3.Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illərdə sosialiqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı nın əsas məqsədinə aid deyil? 

A) ölkә sәnayesinin sahә quruluşunda birtәrәfliyә nail olmaq 

B) ölkәdә qeyrineft sektorunun inkişafının sürәtlәndirilmәsi 

C) tarazlı regional vә davamlı sosialiqtisadi inkişafa nail olmaq 

D) iqtisadiyyatın diversifikasiyası 

E) әhalinin hәyat sәviyyәsinin daha da yaxşılaşdırılması 

 

4.Azərbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı çərçivəsində sənaye sektorunda əsas məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin hansının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmur? 

A) dövlәt mülkiyyәtindә olan sәnaye müәssisәlәrinin sayının artırılması 

B) sәnayenin qeyrineft sektorunun inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi 

C) dövlәt mülkiyyәtindә olan vә ya sәhmlәrinin nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan sәnaye  



    müәssisәlәrinin sağlamlaşdırılması vә özәllәşdirilmәsi      

D) rәqabәtәdavamlı sәnaye mәhsullarının istehsalının dәstәklәnmәsi vә ixracyönümlü istehsal -sahәlәrinin yaradılmasının tәşviqi  

E) özәllәşdirmәdәn sonra müәssisәlәrin fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi 

 

5.Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı DövlətProqramlarında qarşıya qoyulan məqsədə çatm

aq üçün hansı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmur? 

A) әhalinin say artımına nail olmaq 

B) müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq 

C) regionların inkişafı üçün zәruri infrastrukturun yaradılmasını vә inkişafını tәmin etmәk  

D) yerli resurslardan istifadәnin sәmәrәsini artırmaq  

E) әhalinin kommunal xidmәtlәrlә tәminatını yaxşılaşdırmq 

 

6. Aşağıdakı hansı amil sənayenin sahə quruluşuna təsir göstərir? 

A) cәmiyyәt üzvlәrinin maddi vә mәnәvi hәyat sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi 

B) sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi  

C) sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumunun yüksәlmәsi  

D) sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin yüksәlmәsi 

E) idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi 

 

7. Sənaye sahəsi nədir? 

A)  müәyyәn әlamәtlәrә görә oxşar olan sәnaye müәssisәlәrinin mәcmusudur 

B) bütün maddi istehsal sahәlәrinin mәcmusudur 

C) qeyriistehsal sahәlәrinin mәcmusudur 

D) sәnayenin tәrkib hissәlәrinin kәmiyyәt nisbәtidir 

E) torpağın әsas istehsal vasitәsi olduğu sahәlәrinin mәcmusudur 

 

8. Sənayenin sahə quruluşu nədir? 

A) sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәtidir 

B) sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı kooperasiya әlaqәlәrini әks etdirәn göstәricidir  

C) sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrinin hәcmini әks etdirәn kәmiyyәtdir 

D) sәnayeyә daxil olan sahәlәrin ardıcıllığıdır  

E) sәnayenin digәr sahәlәrlә әlaqәlәrinin әks etdirәn göstәricidir 

 



9.Aşağıdakı hansı göstəricilərdən sənayenin sahə quruluşunu təhlil etmək üçün istifadə edirlər? 

A) ölkә sәnayesinin komplekslik sәviyyәsi vә ya sәnaye sahәlәrinin sayı göstәricisindәn 

B) sәnaye sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәkmәhsuldarlığı göstәricisindәn 

C) sәnaye sahәlәrinin rәqabәt qaliliyyәtlilik göstәricisindәn  

D) sәnaye sahәlәrindәki fondverimi göstәricisindәn 

E) ölkә sәnayesinin rentabellik göstәricisindәn 

 

10. Sənaye sahələri hansı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir? 

A) mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, idarәçilik  

vә tabeçilik әlamәtinә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә 

B) texnoloji istehsal üsuluna, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf sәviyyәsinә, iq-tisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә 

C) mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, işçi qüvvәsinin sayına, idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә, 

 inkişaf sәviyyәsinә görә  

D) texnoloji istehsal üsuluna, mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, әmәk predmetinә tәsiretmә  

xüsusiyyәtinә, inkişaf sәviyyәsinә görә. 

E) texnoloji istehsal üsuluna, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf sәviyyәsinә, iq-tisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә 

 

11. Sənaye sahələri hansı əlamətə görə təsnifləşdirilmir? 

A) istehsal edilәn mәhsulların istehlak yerinә görә 

B) texnoloji istehsal üsuluna görә 

C) әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә 

D) mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә 

E) iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә 

 

12. Sənayeistehsal heyətinə daxil edilmir: 

A) mәnzil kommunal tәsәrrüfatının işçilәri 

B) mühafizә işçilәri vә yanğın söndürәnlәr 

C) mütәxәsislәr  

D) kömәkçi fәhlәlәr  

E) әsas fәhlәlәr 

 

 

 



13. Sənaye müəssisələrində kadrların idarə edilməsinə aid olmayan nədir? 

A) istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi 

B) işçilәrin işә qәbul olunması  

C) kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması  

D) işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması  

E) әmәyin stimullaşdırılması 

 

14. Müəssisədə kadrların idarə olunmasına aid deyil? 

A) әmәyin fondla silahlanma sәviyysinin artırılması 

B) kadrlara tәlәbatın planlaşdırılması 

C) kadrların seçilmәsi 

D) әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi 

E) әmәk haqqının vә güzәştlәrin müәyyәn olunmas 

 

 

15. Sənayedə kombinələşdirmə nədir? 

A) texnoloji vә tәşkilati baxımdan әlaqәli olan müxtәlif sahәlәrә mәxsus ayrıayrı istehsalla-rın vahid istehsal kompleksindә birlәşdirilmәsidir 

B) istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir 

C) birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının  

artması prosesidir 

D) oxşar mәhsulları istehsal edәn müxtәlif müәssisәlәrin bir mәrkәzdәn idarә edilmәsidir. 

E) müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir 

 

16.Əmək predmetlərinin emalının ayrıayrı mərhələlərinin birləşdirilməsi xarakterindən 

 asılı olaraq kombinələşmənin formaları hansılardır? 

A) xammalın ardıcıl emalına görә, xammalın kompleks emalına görә, tullantılardan istifadә-yә görә 

B) aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji 

C) şaquli, üfiqi vә qarışıq 

D) fәrdi, seriyalı vә kütlәvi  

E) alәt, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә 

 

17. Aşağıdakı əlamətlərdən hansə kombinələşdirməni xarakterizə edir? 

A) Kombinәlәşdirmә  istehsalın ictimai tәşkili formalarından biridir 



B) Kombinәlәşdirmә  müәssisәdә istehsalın tәşkili tiplәrindәn biridir 

C) Kombinәlәşdirmә  müәssisәdә istehsalın tәşkili üsullarından biridir  

D) Kombinәlәşdirmә  müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili vasitәsidir  

E) Kombinәlәşdirmә  marketinqin tәşkili üsuludur 

 

18.İstehsalın ixtisaslaşması və kombinələşmənin qarşılaşdırılmasını nəzərdə tutan aşağı-dakı fikirlərdən hansı düzdür? 

A) ixtisaslaşma müәssisәnin buraxdığı mәhsul nomenklaturasını mәhdudlaşdırır, kombinәlәşmә 

 isә genişlәndirir 

B) ixtisaslaşma müәssisәnin buraxdığı mәhsulun hәcmini mәhdudlaşdırır, kombinәlәşmә isә 

 genişlәndirir  

C) ixtisaslaşma müәssisәnin buraxdığı mәhsul nomenklaturasını genişlәndirir, kombinә- 

lәşmә isә mәhdudlaşdırı 

D) ixtisaslaşma müәssisәnin istehsal xәrclәrinә qәnaәt yaradır, kombinәlәşmә isә xәrclәrin   

 artmasına gәtirib çıxarır 

E) ixtisaslaşma müәssisәnin mәhsul bazarını mәhdudlaşdırır, kombinәlәşmә isә genişlәndirir 

 

19.Aşağıdakı cəhətlərdən hansı həm kombinələşməyə, həm də təmərküzləşməyə şamil  

olunur? 

A) müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi 

B) işçilәrin sayının azalması 

C) müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsul digәri üçün xammaldır  

D) anoloji mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin birliyi 

E) müxtәlf istehsalların birliyi 

 

20. Qarışıq kombinələşmə tipi nə vaxt olur? 

A) xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullan 

tılardan isә әlavә yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınanda 

B) müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal edilәn hissә vә qovşaqlar bir müәssisәdә hazır mәhsul kimi  

 yığılanda 

C) mәhsulun hәm istehsalı, hәm dә satışı bir müәssisәdә cәmlәşәndә  

D) xammal kompleks emal olunanda 

E) xammal ardıcıl emal olunanda 

 



21. İxtisaslaşdırma necə meydana çıxır? 

A) әmәk bölgüsünün inkişafı vә dәrinlәşmәsi nәticәsindә 

B) istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi nәticәsindә 

C) müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi nәticәsindә  

D) müәssisәlәr arasında uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaranması nәticәsindә.  

E) müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә birlәşmәsi nәticәsindә 

 

22. Sahə üzrə ixtisaslaşma nədir? 

A) ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının 

 nisbәtәn uzun dövr üçün hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uy-ğunlaşdırılmasıdır 

B )ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün geniş nomenklaturada mәhsul istehsalının müәyyәn 

 dövr üçün bir sahәdә cәmlәşmәsidir 

C) özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir sahәdә  

cәmlәşmәsidir 

D) iqtisadi әmәkdaşlıq birliklәrinә daxil olan ölkәlәrin müәyyәn mәhsulların istehsalı vә satışı  

üzrә ixtisaslaşmasıdır  

E) iqtisadiyyatın iri sahәlәrә sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmә-sidir 

 

23. İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nədir? 

A) müәyyәn bir mәhsulun birgә istehsalı ilә mәşğul olan müәssisәlәr arasındakı uzunmüddәtli  

tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır 

B) ölkәdә hәr hansı mәhsul istehsal etmәk mәqsәdilә xarici investorların cәlb edilmәsidir  

C) bazar seqmentini әlә keçirmәk üçün müәssisәlәrin gizli razılığıdır 

D) müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün yaratdıqları birlik formasıdır 

E) birbirinin fәaliyyәt nәticәlәrinә ehtiyacı olan müәssisәlәrin öz aralarında әmtәә vә xidmәt 

lәrlә hesablaşmaları prosesidir 

 

24. Aşağıdakılardan hansı istehsalın kooperasiyalaşdırılmasına xas olan cəhətdir? 

A) müәssisә bir mәhsulun hazırlanması üçün müxtәlif müәssisәlәrdәn detal, qovşaq hissә vә 

 yarımfabrikat alır 

B) müәssisәnin buraxdığı mәhsulun bütün detal, qovşaq vә hissәlәri hәmin müәssisәnin ayrı 

 ayrı sexlәrindә istehsal olunur  

C) müәyyәn mәhsulun istehsalı vә satışı bütünlüklә bir müәssisәdә cәmlәnmişdir  



D) müәssisәnin bütün bölmәlәri birbiri ilә texnoloji bağlılığı olmayan mәhsullar buraxır 

E) eyniadlı mәhsul istehsalçıları arasında bazarın bölüşdürülmәsi ilә bağlı razılıq olur 

 

25.Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisələrində əmək haqqının səviyyəsinə təsir edən müəssisə ilə bağlı amillərə aid deyil? 

A) işә qәbulun miqyası vә müddәti 

B) hәmkarlar vә digәr fәhlә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi 

C) müәssisәnin gәlirliyi 

D) mülkiyyәt mәnsubiyyәti 

E) әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi 

 

26.Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisələrində əmək haqqının səviyyəsinə təsir edən Dövlətin 

sosial siyasəti, müəyyən edilmiş sosial normativlər adlanan amillər qrupuna aiddir? 

A) minimum әmәk haqqı vә minimum istehlak dәrәcәsi 

B) işә qәbulun miqyası vә müddәti 

C) hәmkarlar vә digәr fәhlә tәşkilatlarının mütәşәkkilliyi 

D) işә qәbulun miqyası vә müddәti 

E) mülkiyyәt mәnsubiyyәti 

 

27.Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisələrində əmək haqqının səviyyəsinə təsir edən 

 amillərə aid deyil? 

A) Müәssisәnin istehsal quruluşu ilә әlaqәdar olan amillәr 

B) İşin xarakteri ilә әlaqәdar amillәr  

C) Әmәk bazarında mövcud olan konyunktura 

D) İstehsal heyәti ilә әlaqәdar amillәr 

E) Dövlәtin sosial siyasәti, müәyyәn edilmiş sosial normativlәr 

 

28. Sənaye müəssisələrində əmək məhsuldarlığı necə hesablanır? 

A) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә nisbәti kimi 

B) mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi 

C) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin idarәetmә aparatında çalışan işçilәrin sayına nisbәti kimi  

D) istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi 

E) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi 

 



29. Sənaye müəssisələrində aylıq əmək məhsuldarlığı necə hesablanır? 

A) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin işçilәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi 

B) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamgünlәrin miqdarına nisbәti 

 kimi 

C) istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi ilә mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinin cәmi kimi  

D) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin sәrf etdiklәri adamsaatların miqdarına nisbәti 

 kimi 

E) istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin mәhsul istehsalı üçün iş vaxtı mәsrәfinә hasili kimi 

 

30. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri hansılardır? 

A) madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati 

B) intensiv, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq 

C) analitik, statistik, eksperimental, qarışıq 

D) fәhlәlәrin iş vaxtının artırılması, növbәlәrin fasilәsizliyi vә istirahәt müddәtinin qısaldılması 

E) müәssisәdә inzibati idarә heyyәtinin sayının artırılması, fәhlәlәr arasında rәqabәt, әmәk  

haqqının artırılması 

 

 

 

31.Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin madditexniki amillərinə aşağıdakılardan hansılar  

aiddir? 

A) istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud 

 avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi 

B) istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam, tәhlükәsiz vә 

 estetik cәhәtdәn әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәl-dilmәsi 

C) mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә propor-sionallıq dәrәcәsinin yüksәldilmәsi 

D) yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, 

 iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili 

E) istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud  

avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәs 

 

32.Əmək məhsuldarlığının ölçülmə üsulları hansıdır?  

A) mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidi әrzindә mәhsul istehsalının  



 hәcmi 

B) hәr bir işçinin әmәk haqqı vә mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqqı 

C) mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqının kәmiyyәti vә әmәk haqqı vahidinә düşәn mәhsulun 

 hәcmi 

D) mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә vaxt vahidinә düşәn әsas fondların        dәyәri 

E)  mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan fәrdi vә ictimai әmәk 

 

 

33. Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin iqtisadi amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 

A) әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi 

 stimulların yaradılması 

B) әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala  

tәtbiqi  

C) әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviy-yәsinin yüksәldilmәsi  

D) әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi 

E) әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi 

 

34. Əməyin ödənişinin işəmuzd formasına aid deyil: 

A) intensiv işәmuzd 

B) dolayı işәmuzd  

C) mütәrәqqi işәmuzd 

D) birbaşa işәmuzd  

E) mükafatlı işәmuzd 

 

35. Əməyin ödənişinin vaxtamuzd formasına aiddir: 

A) mükafatlı vaxtamuzd 

B) dolayı vaxtamuzd 

C) mütәrәqqi vaxtamuzd  

D) akord sistemi 

E) birbaşa vaxtamuzd 

 

36. Aşağılakılardan hansı əmək haqqı sistemlərinə aid deyil? 

A) sadәlәşdirilmiş işәmuzd 



B) dolayı işәmuzd 

C) birbaşa işәmuzd  

D) mükafatlı işәmuzd  

E) mütәrәqqi işәmuzd 

 

37. Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir: 

A) pul vәsaitlәri 

B) istehsal ehtiyatları  

C) bitmәmiş ehtiyatlar  

D) gәlәcәk dövrün xәrclәri 

E) hazır mәhsul; 

 

38. Sənayenin istehsalının istehlak etdiyi xammal və materiallara nələr daxildir? 

A) mineral xammal, kәnd tәsәrrüfatı xammalı, süni materiallar 

B) bitmәmiş mәhsul, hazır mәhsul, material  

C) istehsal vasitәlәri vә istehlak şeylәri 

D) xammal, material, dәstlәşdirici mәmulatlar, hazır mәhsul 

E) süni vә mintetik mәhsullar, dәri әvәzlәyicilәri vә istehlak şeylәri 

 

39. Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir: 

A) pul vәsaitlәri 

B) bitmәmiş ehtiyatlar; 

C) hazır mәhsul  

D) gәlәcәk dövrün xәrclәri  

E) istehsal ehtiyatları 

 

40.Aşağıdakılardan amillərdən hansı dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinə təsir göstər? 

A) istehsal tsiklinin uzunluğu 

B) işçilәrin axını  

C) işçilәrin sayı  

D) әsas fondların orta illik dәyәri  

E) mәnfәәtin hәcimi 

 



41. Gələcək dövrün xərclərinə daxildir  

A) hazırkı dövrdә çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә xәrc kimi mәhsulun maya dәyәrinә daxil edil-mәklә geri qaytarılan xәrclәr 

B) hazırkı dövrdә çәkilmiş, lakin gәlәcәkdә gәlir kimi mәhsulun reallaşdirilmasından әldә     

edilәn vәsaitlәr 

C) hazırkı dövrdә satılmış, lakin gәlәcәkdә ödәnilәcәk mәhsullar 

D) hazırkı dövrdә maya dәyәrinә daxil edilmiş vә xәrc kimi geri qaytarılmış xәrclәr 

E) gәlәcәkdә çәkilmiş, lakin hazırkı dövrdә xәrc kimi mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәklә  

geri qaytarılan xәrclәr 

 

42. Bitməmiş istehsala aşağıdakılardan hansı aidir? 

A) istehsal prosesinә daxil olmuş vә emal prosesindә olan xammal vә materialların dәyәri 

B) hazır mәhsulun dәyәri  

C) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә nümunәsinin yaradılması ilә әlaqәdar xәrclәr 

D) istehsal prosesinә daxil olmamış xammal vә materialların dәyәri 

E) әsas fondların yaradılması ilә әlaqәdar xәrclәr 

 

43. İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlərinə nə qoyula bilməz? 

A) işçi qüvvәsi, müavinәtlәr vә bank lisenziyası 

B)pul, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә başqa qiymәtli kağızlar , 

daşınan vә daşınmaz әmlak 

C) bu vә ya digәr istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan, ancaq patentlәşdirilmәmiş, texniki  

sәnәdlәşdirilmә 

D) vәrdiş vә istehsalat tәcrübәsi kimi tәrtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr   

biliklәrin mәcmusu  

E) müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmitәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәr 

 

42. İnvestor dedikdə: 

A) özünün maddi vә intellektual sәrvәtlәrini investisiya obyektlәrinә qoyulması haqqında qәrar çıxarmış subyektlәr başa düşülür 

B) müәssisәnin işçilәri başa düşülür  

C) güclü maliyyә imkanlarına malik olan hüquqi şәxslәr başa düşülür 

D) müәssisәnin debitorları başa düşülür 

E) güclü maliyyә imkanlarına malik olan fiziki şәxslәr başa düşülür 

 



43.  Kapital qoyuluşu: 

A) әsas fondların yaradılmasına yönәldilәn investisiyadır 

B) istiqrazların buraxılışına sәrf edilәn xәrclәrdir 

C) qiymәtli kağızların alınmasına yönәldilәn investisiyadır 

D) sәhmlәrin buraxılışına sәrf edilәn xәrclәrdir  

E) banka qoyulan depozitdir 

 

44. Aşağıdakılardan hansı kombinələşdirmənin səciyyəvi xüsusiyyəti hesab olunur? 

A) müxtәlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti, 

 vahid enerji sistemi vә nәqliyyat bazası 

B) istehsal prosesinin yalnız bir müәssisәdә baş vermәsi, istehsal olunmuş mәhsulların isteh-lakçıya 

çatdırılmasında heç bir vasitәçidәn istifadә edilmәmәsi 

C) müxtәlif müәssisәlәrin istehsalı olan hissә vә qovşaqların bir müәssisәdә son mәhsul forma-sında yığılması  

D) istehsal prosesinin mәrhәlәlәri arasındakı ahәngdarlı, müәssisәlәrin mülkiyyәtçisinin eyni  

şәxs olması, vahid mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi 

E) istehsalın yalnız sifarişlәr әsasında olması, sifariş edilmiş mәhsulların bir neçә müәssisә 

 tәrәfindәn istehsalı 

 

45. İstehsallar arasında əlaqələrin xarakterindən asılı olaraq kombinələşmənin tipləri  

 hansılardır? 

A) şaquli, üfiqi, qarışıq 

B) aqreqat, istehsaltexniki, texnoloji  

C) fәrdi, seriyalı, kütlәvi  

D) xammalın ardıcıl emalı, xammalın kompleks emalı, tullantılardan istifadә 

E) alәt, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә 

 

46. Aşağıdakı cəhətlərdən hansı kombinələşmə üçün səciyyəvi deyildir? 

A) vahid satış şәbәkәsinin olması 

B) müxtәlif istehsalların әrazicә birliyi  

C) kombinata daxil olan istehsalların texnikiiqtisadi vәhdәti 

D) vahid nәqliyyat bazası 

E) vahid enerji sistemi 

 



47. Kombinələşmənin əsas şərti nədir? 

A) müxtәlif profilli istehsalların eyni bir mәkanda tәmәrküzlәşdirilmәsidir 

B) kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәr arasında bazarın bölüşdürülmәsidir  

C) müxtәlif profilli istehsalların eyni bir ölkәdә yerlәşdirilmәsidir 

D) kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә eyni texnoloji avadanlıqlardan istifadә edilmә-sidir 

E) eyni bir әrazidә analoji müәssisәlәrin cәmlәşdirilmәsidir 

 

48. Aşağıdakılardan hansı kombinələşdirmənin iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edir? 

A) xammal vә materialların daşınma xәrclәrinә qәnaәt olunur 

B) mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti yüksәlir  

C) idarәetmәnin çevikliyi artır  

D) avadanlıqların boşdayanma halları azalır  

E) mәhsulların satış sürәti artır 

 

49.Azərbaycanda kombinatların yaradılması üçün daha geniş imkanların olduğu sənaye 

 sahəsi hansıdır? 

A) neftkimya sәnayesi 

B) yeyinti sәnayesi 

C) ağır metallurgiya  

D) hasilat sәnayesi  

E) ağac emalı sәnayesi 

 

50. Aşağıdakılardan hansı kombinələşdirmənin iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə etmir? 

A) müәssisәnin istehsal quruluşunun sadәliyi 

B)kombinatın әsas istehsallarında әmәk predmetlәri vә vasitәlәrinә, iş qüvvәsinә çәkilәn     

 xәrclәrә qәnaәt 

C) istehsal ehtiyatları hәcminin ciddi surәtdә azalması 

D) xammal, hazır mәhsul vә yarımfabrikatların daşınma xәrclәrinә qәnaәt 

E) istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan vәsaitә qәnaәt 

 

51. Üfiqi kombinələşmə tipinin səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır? 

A) bu, ilkin xammalın emalının bir neçә axınının mövcudluğunu nәzәrdә tutur ki, nәticәdә   

  bir neçә sahәnin mәhsulu alınır 



B) bu, xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini 

 nәzәrdә tutur  

C) bu, xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsulun,  

 tullantılardan isә әlavә yarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsulların alınmasını nәzәrdә tutur 

D) bu, xammalın birbiri ilә әlaqәli bir neçә müәssisәdә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur 

E) bu, әlaqәli istehsalların hamısında istehsal hәcmlәrinin böyümәsini nәzәrdә tutur 

 

52.Aşağıdakı göstəricilər arasında istehsalın təmərküzləşməsini daha düzgün əks etdirəni 

 hansıdır? 

A) istehsal edilәn mәhsulun hәcmi 

B) sәnayeistehsal heyәtinin orta illik sayı 

C) istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri 

D) istehsal dövriyyә fondlarının orta illik dәyәri  

E) texnoloji prosesә sәrf edilәn enerji gücünün kәmiyyәti 

 

53. Müəssisənin optimal ölçüsü nədir? 

A) az xәrclә daha yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrinә nail olunan ölçüsüdür 

B) az xәrclә daha az mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür 

C) mәnfәәtlә xәrcin mütәnasiblik tәşkil etdiyi ölçüsüdür  

D) çox xәrclә daha çox mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür 

E) minimum xәrclә risksiz fәaliyyәt göstәrә bilәn ölçüsüdür 

 

54.Müəssisənin minimal səmərəli ölçüsü nədir? 

A) müәssisәnin uzunmüddәtli orta istehsal xәrclәrini minimuma endirә bilәcәk әn aşağı is-tehsal hәcmidir 

B) müәssisәnin uzunmüddәtli orta istehsal xәrclәrini maksimumlaşdıran istehsal hәcmi 

C) uzunmüddәtli dövrdә müәssisәnin mәnfәәtini maksimumlaşdıran istehsal hәcmi 

D) istehsal hәcminin artım tempi ilә mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin artım tempinin bәra-bәr olması 

E) müәssisәdә istehsalın tәkrarlanma dәrәcәsi 

 

55. İstehsalın təmərküzləşdirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi nədə ifadə olunur? 

A) müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә istehsalın texnikiiqtisadi göstәricilәrinin  

 yaxşılaşmasında 

B) müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә yeni iş yerlәrinin yaradılmasında 



C) müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә bazarlara daha çox mәhsul çıxarılmasında  

D) müәssisәnin ölçülәrinin artması nәticәsindә xammal vә materialların emalı imkanlarının  

genişlәnmәsindә 

E) eyniadlı mәhsul istehsalçılarının sayının azalması nәticәsindә sahәnin idarә edilmәsinin   

asanlaşmasında 

 

56. Texnoloji təmərküzləşmə necə baş verir? 

A) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün  

artırılması yolu ilә 

B) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә  

C) aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk 

  olanların payının artması yolu ilә 

D) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә 

E) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün  

 azaldılması yolu ilә 

 

57. Aqreqat təmərküzləşməsi necə baş verir? 

A)aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk  

 olanların payının artması yolu ilә 

B) müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә; 

C)müәssisәdә qurulmuş aqreqat vә avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu  

ilә  

D) kömәkçi vә xidmәtedici tәsәrrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilә  

E) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә 

 

58. İstehsaltexniki təmərküzləşmə necə baş verir? 

A) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә 

B) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә  

C) aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk 

 olanların payının artması yolu ilә 

D) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә  

E) aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk  

olanların sayının azaldılması yolu ilә 



 

59. İstehsal proqrammasının əsas bölmələrinə aid deyil: 

A) marketinq planı 

B) mәhsulun keyfiyyәtinin artırılması planı 

C) ixraca buraxılan mәhsul planı  

D) әmtәәlik (mәcmu) mәhsulun istehsal planı  

E) mәhsulun reallaşdırılması planı 

 

60. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti göstəricilərinə aid deyil? 

A) mәhsulun maya dәyәri 

B) standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri 

C) texnolojilik göstәricilәri  

D) mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti 

E) mәhsulun estetik göstәricilәri 

 

61. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi: 

A) mәhsulların sayının kәmiyyәtsә nisbi mәnada artırılması demәkdir 

B) mәhsulların istehsalının faktiki hәcminin artması demәkdir  

C) işçilәrin sayının ixtisar edilmәsi demәkdir  

D) mәhsulların sayının kәmiyyәtsә nisbi mәnada azalması demәkdir 

E) tәklifin azlması demәkdir 

 

62. Sənaye müəssisələrində məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması amillərinə aid deyil: 

A) müәssisәdә mәhsulun hәcminin azaldılması 

B) istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması 

C) müәssisәdә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi  

D) istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi  

E) müәssisәdә mәhsulun quruluşunun dәyişilmәsi 

 

63. Sənaye müəssisələrində məhsulun rentabelliyi necə hesablanır? 

A) mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini mәhsulun tam maya dәyәrinә bölüb yüzә    

vurmaqla  

B) mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә 



 normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin fәrqinә bölüb yüzә vurmaqla 

C) mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә 

 normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin cәminә bölüb yüzә vurmaqla 

D) mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin  

 dәyәrlәrinә bölüb yüzә vurmaqla  

E) mәhsul vahidinin gәtirdiyi mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә 

  bölüb yüzә vurmaqla 

 

64. Sənaye müəssisəsində mənfəətin həcmi 325 min manat, istehsal əsas fondlarının orta  

illik dəyəri 6775 min manat və normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri 2550 min  

 manat olarsa onda istehsalın rentabelliyi nə qədər olar? 

A) 3,4 % 

B) 3,5 %  

C) 3,3 %  

D) 3,6 %  

E) 3,2 % 

 

65. Sənaye müəssisəsində mənfəətin həcmi 335 min manat, istehsal əsas fondlarının orta  

illik dəyəri 8195 min manat və normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri 3365 min  

 manat olarsa onda istehsalın rentabelliyi nə qədər olar? 

A) 2,7 % 

B) 4,4 %  

C) 3,0 %  

D) 5,3 % 

E) 2,8 % 

 

66. Sənaye müəssisəsində mənfəətin həcmi 325 min manat, məhsulunun tam maya dəyəri  

2400 min manat olarsa onda istehsalın rentabelliyi nə qədər olar? 

A) 13,6 % 

B) 14,4 %  

C) 13,0 %  

D) 15,3 %  

E) 13,8 % 



 

67. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti standartlarnın növlərinə aid deyil? 

A) mühasibat standartları 

B) beynәlxalq standartlar 

C) dövlәtlәrarası standartlar  

D) regional standartlar 

E) milli standartlar 

 

68. Məhsulun keyfiyyəti:  

A) istehsal prosesindә formalaşır 

B) bazarda formalaşır  

C) tәdavül prosesindә formalaşır  

D) mәhsula servis prosesindә formalaşır 

E) satış zamanı formalaşır 

 

69. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyətin təmin edilməsi ilə əlaqədar olan xərclərə aid deyil? 

A) mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr 

B) keyfiyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri  

C) zay mәhsulla әlaqәdar olan xәrclәr 

D) yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr  

E) reklamasiya hesabina mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi 

 

70. Standartlaşdırma: 

A) normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliyyәtdir 

B) mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesab-lanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir  

C) mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәt 

dir  

D) mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әksini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan  

 keçirilmәsidir  

E) mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş 

  fәaliyyәtdir 

 

71. Sertifikasiya: 



A) mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әksini tapmış tәlәblәrә cavab vermәsini sınaqdan  

 keçirilmәsidir  

B) mәhsullar üçün norma, qayda vә xarakteristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәtdir  

C) mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәt 

dir 

D) mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş  

 fәaliyyәtdir 

E) mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın  

 hesablanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir 

72. Mənfəət nədir? 

A) müәssisә gәlirindәn xәrclәr vә dövlәt vergilәri vә rüsumlәrı ödәnildikdәn sonra qalan  

 hissәdir 

B) müәssisәnin ehtiyat fondunun әsas mәnbәyi olub, xәrclәrlә gәlirin fәrqinә bәrabәrdir 

C) müәssisәnin gәlirinin tәsisçilәr tәrәfindәn ehtiyat fonduna yenidәn qoyduğu vәsaitdir  

D) müәssisәnin mәcmu gәliridir 

E)müәssisә gәlirindәn material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan pul     

vәsaitidir 

 

73. Məhsulun maya dəyəri nədir? 

A) istehlak olunmuş istehsal vasitәlәrinin vә canlı әmәk mәsrәflәrinin dәyәridir 

B) rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyәi әn optimal qiymәt-dir  

C) istehsal edilmiş mәhsulun hәr vahidinә düşәn әmәk mәsrәflәridir 

D) mәhsulun elә qiymәtidir ki, ona çәkilәn xәrclәr mәrkәzi bankda hәmin pulun qoyuluşuna  

 görә ödәnilәn faizlәrlә birlikdәki hәcminә bәrabәrdir.  

E) istehsal edilmiş mәhsulun hәr vahidinә düşәn istehsal vasitәlәrindәn mәsrәflәridir 

 

74.Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisələrində əmək məhsuldarlığıınn yüksəldilməsinin sosial amillərinə aid deyil? 

A) istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi 

B) ictimai vә dövlәt quruluşunun xarakteri 

C) sosial nikbinlik vә gәlәcәyә inam 

D) işçilәrin mәnәvi stimullaşdırma dәrәcә vә sәviyyәlәri 

E) kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvisiyasi sәviyyәlәri 

 



75. Sənaye müəssisələrində əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin sosial amillərinə aşağıdakı 

lardan hansılar aiddir? 

A) әmәk intizamının sәviyyәsi 

B) istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi  

C) yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi,  

iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili  

D) istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud  

avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi 

E) mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә  

proporsionallıq dәrәcәsinin yüksәldilmәsi 

 

76. Əməyin ödənilməsinin işəmuzd formasının tətbiqi şərti hansıdır? 

A) görülәn işlәrin dәqiq hesablanmasının mümkünlüyü 

B) avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin birqada üsulunun tәtbiqi 

C) texnoloji qaydaların pozulması  

D) әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi 

E) materiallardan israfçılıqla istifadә olunması 

 

77. Kimlər üçün əməyin ödənilməsinin dolayı işəmuzd formasından istifadə olunur? 

A) kömәkçi fәhlәlәr 

B) әsas fәhlәlәr 

C) mütәxәssislәr 

D) rәhbәrlәr 

E) xidmәtçilәr 

 

 

78. Əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi zamanı əməyin nəticəsini xarak¬terizə edən göstəricilərə aid deyil ? 

A) texnolojilik göstәricilәri 

B) natural göstәricilәr  

C) şәrtinatural göstәricilәr 

D) dәyәr göstәricilәri  

E) әmәk göstәricilәri 

 



79. Sənaye müəssisələrində mütərəqqi texnika mənəvi cəhətdən köhnəlmiş ancaq fiziki  

 cəhətdən hələ yararlı olan öz sələfini nə vaxt sıxışdırıb istehsaldan çıxara bilər?  

A) yeni texnikanın mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul  

üzәrinә hәlә keçirmәdiyi dәyәrindәn çox olsun 

B) müәssisә sifarişlәri vaxtında yerin yetirә bilmәdikdә 

C) yeni texnikanın mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzә-rinә hәlә keçirmәdiyi dәyәrә bәrabәr olsun  

D) müәssisәnin maliyyә imkanları mәhdudlaşanda 

E) yeni texnikanın mәhsuldarlığı hesabına әldә edilәn әlavә sәmәrә köhnәnin mәhsul üzә-rinә hәlә keçirmәdiyi dәyәrindәn az olsun 

 

80.Sənaye müəssisələrində istehsal əsas fondların köhnəlməsinin hansı növünü modernləş 

dirmə ilə aradan qaldırmaq mümkündür? 

A) fiziki köhnәlmә 

B) tәşkilati köhnәlmә 

C) texniki köhnәlmә  

D) sosial köhnәlmә  

E) mәnәvi köhnәlmә 

 

81. İstehsal əsas fondlarının tərkibinə nələr daxildir? 

A) bina vә nәqliyyat vasitәlәri  

B) nәqliyyat vasitәlәri vә istehsal tullantıları  

C) qurğu vә materiallar  

D) ötürücü mexanizmlәr vә tara materialları  

E)binalar vә yanacaq ehtiyyatları 

 

82. Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil? 

A) mәmulat 

B) bina 

C) dәzgah  

D) nәqliyyat vasitәsi  

E) qurğu 

 

83. Əsas fondların aşınma növləri hansılardır? 

A) fiziki, mәnәvi, sosial, iqtisadi 



B) texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi  

C) fiziki, texniki, mәnәvi, sosial  

D) texniki , mәnәvi, sosial, siyasi  

E) mәnәvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi 

 

84. Sənayenin əsas fondlarına nə aid deyil? 

A) Hazır mәhsul anbarında olan avadanlıq 

B) Zavoddaxili su kәmәrlәri  

C) Nәqliyyat vasitәlәri  

D) Sexdә qurulmuş avadanlıq 

E) Binalar 

 

85. İstehsal gücü nədir? 

A) müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul buraxa bilmә qabiliyyәtidir 

B) müәssisәyә dövlәtin icazә verdiyi maksimum istehsal imkanı 

C) müәssisәnin zәruri keyfiyyәtdә, çeşiddә maksimum mәhsul satmaq imkanı  

D) müәssisәnin bazardakı payıdır 

E) müәssisәnin illik istehsal hәcmi 

 

86. Müəssisədə əsas fondların təmiri hansı mənbədən maliyyələşdirilir? 

A) tәmir fondundan 

B) amortizasiya fondundan 

C)  nizamnamә fondundan 

D) istehsalın inkişafı fondundan 

E) ehtiyat fondundan 

 

87. İstehsal əsas fondları nədir? 

A) istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini 

 istehsal edilәn mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır 

B) öz formasını istehsal prosesindә dәyişәcәk hazır mәhsula çevrilәn material qiymәtlilәridir 

C)istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini  

istehsal edilәnmәhsulun üzәrinә bir il әrzindә tamamilә keçirәn әmәk vasitәlәri vә  predmetlәri-dir 



D) yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissә hissә keçirәn vә öz 

natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır 

E)yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır 

 

88. Sənaye müəssisələrində istehsal əsas fondlar köhnəlmənin hansı növündə qismən və tam köhnəlirlər? 

A) fiziki köhnәlmә 

B) tәşkilati köhnәlmә 

C) texniki köhnәlmә  

D) sosial köhnәlmә  

E) mәnәvi köhnәlmә 

 

89.Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin sosialpsixoloji metodunun təsir vasitələrinə aid deyil? 

A) әmәyin normalaşdırılması 

B) işçilәrin әmәyә maraqlarının vә yaradıcılıq tәşәbbüslәrinin artırılması 

C) işçi heyәtinin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә vә onun tәşkilinә tәsiri 

D) müәssisәdә istehsalat mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi 

E) әxlaq normaları vә tәrbiyәvi motivlәr 

 

90. İdarəetmə funksiyası dedikdə nə başa düşülür? 

A) idarәetmә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk üsulları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür 

B) idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa düşülür 

C) idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa düşülür  

D) idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür 

E) idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür 

 

91. Aşağıdakılardan hansı madditexniki təminatın əsas vəzifələrinə aid deyil? 

A) müәssisәnin әmәk resurslarına olan tәlabatının tәmin edilmәsi 

B) mәhsulgöndәrәnlәrlә sәmәrәli tәsәrrüfat әlaqәlәrini qurmaq  

C) madditexniki tәminat planlarını tәrtib etmәk 

D) madditexniki tәminat xidmәtinin strukturunu tәkmillәşdirmәk  

E)material resurslarını әn sәmәrәli yolla әldә etmәk, istehsalı xammal vә materiallarla birqәrarda, tam vә vaxtında tәmin etmәk 

 

92. Sənaye müəssisəsinin madditexniki təminatının mərhələlərinə aid deyil: 



A) mәhsulun satış strategiyasının müәyyәn olunması 

B) potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması 

C) tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәruri materialların texniki xarakteristikasının  

hәrtәrәfli müәyyәn olunması 

D) sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına  

 tәlәbatın müәyyәn edilmәsi  

E) seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlan- ması 

 

93. Sənaye müəssisəsində mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır? 

A) xammal vә materialın istehsalı vә ya tәdarükünün mövsümi olması ilә әlaqәdar 

B) gәlәcәkdә xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә 

C) müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vaxtaşırlığında kәnar-laşmalar baş 

verәn zaman istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә  

D)iki mәhsulgöndәrmә (alma) arasındakı vaxt intervalında müәssisәnin ahәngdar işlәmәsini  

 tәmin etmәk mәqsәdilә  

E) istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar 

 

94. Fəaliyyət göstərən müəssisələrdə qalıq dəyəri nədir? 

A) ilkin dәyәrdәn aşınmanın miqdarı qәdәr aşağıdır 

B) lәğv olunma dәyәrindәn aşağıdır 

C) ilkin dәyәrdәn yüksәkdir 

D) ilkin dәyәrә bәrabәrdir  

E) lәğv olunma dәyәrindәn aşınmanın miqdarı qәdәr yüksәkdir 

 

95. Müəssisənin istehsal gücünü müəyyən edən amil hansıdır? 

A) avadanlıqların mәhsuldarlığı 

B) amortizasiya norması  

C) dövretmә әmsalı  

D) mәhsulun әmәktutumu  

E) ümumzavod xәrclәri 

 

96. Əsas fondların amortizasiyası nədir? 

A) aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn dәyәr 



B) әsas fondların dәyәrindәki artım 

C) mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri  

D) әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi  

E) әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir 

 

97. Əsas fondların qiymətləndirmə üsulları hansılardır? 

A) ilkin vә bәrpa dәyәrinә görә 

B) köhnәlmә vә amortizasiya dәyәrinә görә 

C) ilkin dәyәrinә vә tәzәlәnmә әmsalına görә  

D) qalıq vә satış dәyәrinә görә  

E) işlәmә müddәti vә satış dәyәrinә görә 

 

98. Hansı ifadə düz deyil? 

A) ETT  infilyasiyanı aşağı salan amildir 

B) ETT  dinamik sosialiqtisadi inkişafı tәmin edir 

C) ETT  istehsal tullantılarından istifadәyә imkan yaradır 

D) ETT innovasiya proseslәrini güclәndirir  

E) ETT  mәhsulun rәqabәt qabliyyәtliliyini yüksәldir 

 

99.Əmək məhsuldarlığı nədir? 

A) konkret әmәk növünün vaxt vahidi әrzindә nә qәdәr mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir 

B) müәssisәdәki mәhsul istehsalının hәr vahidinin dәyәri 

C) bir mәhsul vahidinә nә qәdәr әmәk sәrf olunmasını göstәrәn göәtәricidir 

D) istehsal heyyәtinin iş vaxtı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin iş vaxtı fonduna nisbәtidir  

E) istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin әmәk haqqı fonduna    

nisbәtidir 

 

100. Əmək haqqı nədir? 

A)iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaiti 

dir 

B) işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait  

C) vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait 

D) müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar 



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

 

101. Vaxtamuzd formada fəhlənin əməyi ödənilir: 

A) faktiki iş vaxtına görә 

B) tәqvim vaxtına görә  

C) hazırlanmış mәmulatın sayına görә 

D) materialtutumuna görә  

E) göstәrilәn xidmәtin hәcminә görә 

 

102. Sənaye sahə qurluşuna hansı amil təsir göstərmir? 

A) idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi 

B) elmitexniki tәrәqqinin sürәtinin artması  

C) istehsalın ixtisaslaşmasıdırılmasının dәrinlәşdirilmәsi 

D) istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi 

E) istehsalın kombinәşdirilmәsinin yküsәldilmәsi 

 

103. Aşağıdakı sənaye müəssisələrindən hansı xammal mənbələrinə yaxın rayonlarda yerləşdirilməlidir? 

A) qara vә әlvan metallurgiya 

B) yeyinti sәnayesi müәssisәlәri 

C) süni liflәr istehsal edәn müәssisәlәr  

D) kimya müәssisәlәri 

E) neft emalı müәssisәlәri 

 

109.Yeni tikiləcək müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların istehlakçıları çox olarsa, onda  

belə müəssisələr necə yerləşdirilməlidir? 

A) xammal bazasına yaxın 

B) әhalinin sıx yerlәşdiyi rayonda 

C) әhalinin alıcılıq qabliyyәti yüksәk olan rayonlarda 

D) enerji mәnbәlәrin  yaxın 

E) istehlak rayonuna yaxın 

 

110.Nəqliyyat amilinin təsirini nəzərə alaraq aşağıdakı sənaye müəssisələrindən hansı isteh 

lak rayonuna yaxın yerləşdirilməməlidir? 



A) qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri 

B) metaltutumu az olan maşınqayırma istehsalları 

C) mebel istehsalı müәssisәlәri 

D) pambıq parça müәssisәlәri 

E) neft emalı müәssisәlәri 

 

111. Nəqliyyat amilinin təsirini nəzərə alaraq aşağıdakı sənaye müəssisələrindən hansı  

xammal mənbələrinə yaxın rayonlarda yerləşdirilməməlidir? 

A) neft emalı müәssisәlәri 

B) maşınqayırmanın metaltutumlu istehsalları 

C) qara vә әlvan metallurgiya  

D) pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri  

E) әsas kimya müәssisәlәri 

       

112.Əmək məhsuldarlığı hansı istehsal amilindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə  

edir? 

A) әmәk (iş qüvvәsi) 

B) torpaq 

C) kapital 

D) xammal  

E) sahibkarlıq qabiliyyәti 

 

113. Müəssisənin təşkilatihüquqi formalarına aid deyil; 

A) kiçik, orta vә iri müәssislәr  

B) şәrikli müәssisәlәr  

C) mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә  

D) şәrikli vә payçı müәssisәlәr 

E) sәhmdar cәmiyyәt 

 

114. Müəssisənin təşkilatihüquqi formalarına aid deyil: 

A) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri 

B) fәrdi müәssislәr  

C) sәhmdar cәmiyyәtlәr  



D) mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr 

E) şәrikli vә payçı müәssisәlәr 

 

115. Sənayenin elmitexniki tərəqqini təmin edən sahələrinə hansılar aiddir? 

A) maşınqayırma vә kimiya sәnayesi sahәlәri 

B) yüngül vә yeyinti sәnayesi sahәlәri 

C) kәnd tәsәrrüfatı  

D)maşınqayırma vә yeyinti sәnayesi sahәlәri  

E) tikinti vә nәqliyyat sahәlәri 

        

116. Kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən sənaye sahələrinə hansılar aiddir? 

A) yeyinti vә yüngül sәnaye sahәlәri 

B) neft emalı vә kimiya sәnayesi sahәlәri 

C) yeyinti vә maşınqayırma sәnayesi sahәlәri  

D) elektroenergetika vә neftkimiya sәnaye sahәlәri  

E) maşınqayırma vә tikinti materilalları istehsalı sahәlәri 

 

117. Müəssisənin təşkilatihüquqi formalarına nələr daxildir? 

A) mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә vә sәhmdar cәmiyyәt 

B) kiçik, orta vә iri müәssislәr 

C) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri  

D) dövlәt müәssisәsi vә xarici müәssisә  

E) özәl müәssisә vә müştәrәk müәssisә 

 

118. Sənaye ictimai istehsalın müstəqil sahəsinə nə zaman çevrildi? 

A) sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması prosesindә 

B) kәndlinin natural ev tәsәrrüfatı çәrçivәsindә  

C) ilk manufakturaların yaranması ilә 

D) sadә kapitalist әmәk kooperasiyası  

E) iri maşınlı sәnayenin inkişafı ilә 

 

119. Aşağıdakı sənaye sahələrinin hansında kombinələşmə mümkün deyildir? 

A) hasilat sәnayesi 



B) ağac emalı sәnayesi  

C) yeyinti sәnayesi  

D) metallurgiya  

E) emal sәnayesi 

 

120. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı kombinələşmiş müəssisələr üçün səciyyəvi deyil? 

A) istehsallardan hәr birinin mәhsulu birbaşa satış bazarlarına çıxarılır 

B) texnoloji prosesin bir mәrhәlәsindәn digәrinә keçid әn qısa yolla baş verir 

C) istehsallardan birinin mәhsulu digәri üçün material vә ya yarımfabrikat rolunda çıxış edir  

D) istehsallardan birinin nәticәsi digәri üçün başlanğıc olur    

E) texnoloji prosesin bir mәrhәlәsindәn digәrinә keçid fasilәsiz baş verir 

 

121. Bunlardan hansı ETTnin istiqaməti deyil ? 

A) struktur dәyişikliklәri, yeni müәssisәlәrin yaradılması 

B) elektriklәşdirmә, yeni enerji növlәrinin tapılması  

C) sәnayenin kimyalaşdırılması  

D) mexaniklәşdirmә 

E) mütәrәqqi texnologiyanın yaradılması 

 

122.Ən çox enerji istehlak edən maddi istehsal sahəsi hansıdır? 

A) sәnaye 

B) kәnd tәsәrrüfatı  

C) rabitә  

D) ictimai iaşә 

E) tikinti 

 

123. Sənayedə elmitexniki tərəqqinin əsas istiqamətləri hansılardır? 

A)sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması,  kimyalaşdırılması 

B)istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, ixtisaslaşdırılması vә kimyalaşdırılması  

C)sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi   vә avtomatlaşdırılması  

D)sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi vә ixtisaslaşdırılması 

E)istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, kimya laşdırılması 

 



124. Sənayedə elmitexniki tərəqqinin əsas istiqamətləri aid deyil? 

A) sәnaye istehsalının tәmәrküzlәşdirilmәsi 

B) sәnaye istehsalının avtomatlaşdırılması  

C) istehsalın kimyalaşdırılması  

D) sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi 

E) istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi 

 

125. ETT əsas istiqamətləri: 

A) kompleks mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma, kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә 

B) mexaniklәşdirmә, avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, kimyalaşdırma  

C) mexaniklәşdirmә, kimyalaşdırma, biotexnologiya  

D) kimyalaşdırma, elektriklәşdirmә, biotexnologiya 

E) avtomatlaşdıırma, robotlaşdırma, elektriklәşdirmә  

 

126. Aşağıdakılardan hansı xərc maddəsi şərtidəyişən xərclərə aiddir? 

A) istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı 

B) ümum sex xәrclәri 

C) müәssisәnin idarә edilmәsi xәrclәri 

D) sexin idarәetmә aparatının әmәk haqqını 

E) ümumzavod xәrclәri 

 

127.Sənaye müəssisələrində məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması ehtiyatlarına aid  

deyil: 

A) müәssisәdә işçilәrin әmәk haqlarının vә onların sosial inkişafına xәrclәrin artırılması 

B) müәssisәdә mәhsulun istehsalina çәkilәn material xәrclәrinin aşağı salınması 

C) müәssisәdә istehsaldankәnar xәrclәrinin azaldılması 

D) müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması 

E) müәssisәdә mәhsulun fondtutumunun aşağı salınması 

 

128. Sənaye müəssisəsinin balansı nəyi göstərir? 

A) müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın yaranma mәnbәyini göstәrir 

B) müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın istifadә istiqamәtlәrini göstәrir 

C) müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını göstәrir 



D) müәssisәnin mәnfәәti vә zәrәrini göstәrir  

E) müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını göstәrir 

 

129. Məhsulun əməktutumluğu nədir? 

A)mәhsulun maya dәyәrindә әmәk haqqı xәrclәrinin nisbәtәn böyük xüsusi çәkiyә malik olduğunu göstәrir 

B) mәhsulun әmәktutumunu göstәrir 

C) mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn әmәyin (adamsaatların) miqdarını göstәrir 

D) işçilәrin әmәk haqqının azalması hesabına mәhsulun maya dәyәrinin azalmasını göstәrir 

E) müssisәdә mәsul istehsalında iştirak edәn işçilәrin sayını göstәrir 

 

130.Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisəsinin cəlb edilmiş vəsaitlərin əsas mənbələrinə aid deyil? 

A) hüquqi vә fiziki şәxslәrin sair vәsaitlәri 

B) bank kreditlәri  

C) kreditor borcları 

D) borc vәsaitlәri 

E) istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr 

 

131. Məcmuu (ümumi) xərclər nədir? 

A) istehsal vә tәdavül xәrclәrinin cәmi 

B) tәsisçilәrә ödәnilәn mәnfәәtlә sosial ayırmaların mәcmusu 

C) xammal, material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri  

D) kredit üçün ödәnişlәr vә tәdavül xәrclәri  

E) sәnaye  istehsal heyәtinin әmәk haqqı 

 

132.Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisəsində marketinq fəaliyyətinin metodlarına daxil deyil? 

A) daxili mühitin tәhlili  

B) bazarda mәhsulun hәrәkәtinin vә satışın planlaşdırılması 

C) istehlakçıların (alıcıların) tәhlili  

D) xarici mühitin tәhlili  

E) qiymәt siyasәtinin işlәnib hazırlanması 

 

133. Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil? 

A) mәhsul göndәrәnlәrlә hesablaşmaların sәmәrәli tәşkil 



B) istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi  

C) satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili  

D) mәhsul çeşidinin planlaşdırılması 

E) yeni istehlakçıların tapılması vә seçilmәsi 

 

134. Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisəsinin marketinq fəaliyyətinə aid deyil? 

A) işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması 

B)müәssisәlәrin istehsal hәcminin (tәklifinin) bazarın mövcud potensial tәlәblәrinә uyğunlaş    dırıla bilmә imkanlarının araşdırılması 

C)müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsula tәlәbatın, başqa sözlә, mәhsul bazarının yaradılmasına          vә formalaşdırılmasına fәal tәsir göstәrilmәsi 

D)bazarda mәhsullara olan potensial tәlәbatın vә ehtiyacların hәcminin, onun dinamikasının,      şәraitinin, 

hadisәlәrin real gedişinin vә onun inkişaf perspektivlәrinin dәqiq nәzәrә alınması 

E)müәssisәdә mәhsulların reallaşdırılması şәraitinә, tәlәbatın dәyişmәsinә vә s. bu kimi mәsәlәlәrә çevik 

münasibәtlәrin göstәrilmәsinә nәzarәt edilmәsi 

 

135. Sənaye müəssisəsinin marketinq sistemi aşağıdakı məsələlərin həllində iştirak etmir: 

A)plan üzrә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәrur olan işçilәrә tәlabatın hesablanmasında 

B)mәhsul (xidmәt) çeşidi vә qiymәtinin planlaşdırılmasında 

C)bazarın kompleks öyrәnilmәsindә (tәdqiqindә)  

D)bazarda mövcud olan tәlәbatın mümkün qәdәr çox ödәnilmәsinә nail olmaq mәqsәdilә tәdbir  lәr sisteminin işlәnib hazırlanmasında  

E)potensial (real) tәlәbatın vә ödәnilmәyәn ehtiyacların müәyyәn edilmәsindә 

 

136. Marketinq nədir? 

A) bazarın kompleks tәhlili vә proqnozlaşdırılması prosesidir 

B) müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinini sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmidir  

C) müәssisәnin xammal vә materiallarla tәminatı prosesidir  

D) idarәetmәnin metodlarından biridir  

E) bazarda mәhsulun satışı ilә әlaqәdar kontraktların bağlanması prosesidir 

 

137.  Madditexniki təminat nədir? 

A) müәssisәdә istehsalın material resurslar vә texniki vasitәlәrlә tәmin edilmәsi prosesidir 

B) müәssisәni zәruri hәcmdә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir 

C) müәssisәdә istehsalın yüksәk ixtisaslı karlarla tәmin edilmәsi prosesidir 

D) müәssisәdә invevstisiya fәaliyyәtinin tәlәb olunan hәcmdә maliyyәlәşmәsinin tәmin edil    mәsi prosesidir 



E) müәssisәdә innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir 

 

138. Sənayenin əsas fondlarının strukturuna hansı amil təsir göstərmir? 

A) kadrların idarә edilmәsinin tәkmilәşdirilmәsi 

B) elmitexniki tәrәqqi 

C) istehsal edilәn mәhsulun mürәkkәblik dәrәcәsi  

D) istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi  

E) istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi 

 

139. İstehsal güclərindən istifadənin ekstensiv göstəricisi hansıdır? 

A) növbәlilik әmsalı 

B) istehsal güclәrindәn istifadә әmsalı 

C) fondverimi  

D) әsas fondların rentabelliyi  

E) avadanlıqlardan istifadә әmsalı 

 

140.Aşağıdakılarından hansı sənaye müəssisələrində innovasiyanın əsas istiqamətinə  

aiddir? 

A) texnoloji tәkmillәşdirmәlәr istiqamәtindә yenliketmә 

B) işçilәrin işә qәbulunda yenliketmә 

C) rentabelliyin hesablanmasında yenliketmә 

D) mühasibat hesabatlarında yenliketmә 

E) mәfәәtin bölgüsündә yenliketmә 

 

141. Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik göstəriciləri hansılardır? 

A) daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi 

B) investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr 

C) investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski  

D) bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması 

E) bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi 

 

142. Əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir? 

A)tikintiquraşdırma avadanlıq, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq alma,           kadr  hazırlama, idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri 



B) tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr 

C)müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış   xәrclәr 

D) texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri  

E) sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri 

 

143. Maddi investisiya nədir? 

A)sәnayedә istehsal әsas fondların geniş tәkrar istehsalı üçün xәrclәnmәsi nәzәrdә tutulan pul          vәsaitinin hәcmidir 

B)mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәri ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan    pul vәsaitinin hәcmidir 

C) işlәyәnlәrin әmәk haqqını ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir 

D) xammal vә materialların alınması üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir 

E)әsas fondların cari tәmiri üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitinin hәcmidir 

 

144. Sənaye müəsssələrdə hansı istiqamətə investisiya yönəldilmir? 

A) işçilәrin әmәk haqqının artırılmasına 

B) müәssisәnin istehsal ehtiyatlarının bәrpasına; 

C) istesal güclәrinin genişlәndirilmәsinә;  

D) yeni mәhsul növlәrinin işlәnmәsinә  

E) texnika vә texnologiyanın modernlәşdirilmәsinә; 

 

145.Aşağıdakıdardan hansı müəssisədə investisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbə-lərinə aid deyil? 

A) işçilәrin әmәk haqqı vә sosial sığortaya ayırmalar 

B) borc maliyyә vәsaitlәri  C)büdcәdәn vә büdcәdәnkәnar fondlardan mәqsәdli investisiya ayırmaları 

D)istiqrazların yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәr  

E) sәhmlәrin yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәr 

 

146. Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün hansı inkişaf institutu mövcuddur? 

A) Azәrbaycan İnvestisiya Şirkәti 

B) Dövlәt İdxalİxrac Bankı 

C) Dövlәt Vençur Fondu 

D) Dövlәt İnvestisyia Fondu  

E) Dövlәt İnkişaf Bankı 

 

147. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətini bilavasitə səciyyələndirmir? 



A) müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin planlaşdırılması 

B) yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması 

C) yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi  

D) yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması 

E) istehlakçıların istәklәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә tәdqiqatlar 

 

148. İntelektual mülkiyyətə nə daxildir? 

A)kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları  incәsәnәt әsәrlәri 

B)kәşflәr, ixtiralar, mal vә xidmәtlәr, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları 

C)kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, sәnaye mәhsuları, xidmәtlәr, informasiya mәhsulları, incәsә-nәt әsәrlәri 

D)kәşflәr, ixtiralar, lisenziyalar, mülkiyyәt hüquqları, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәh-sulları, incәsәnәt әsәrlәri 

E)kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları, xidmәtlәr, li-senziyalar 

 

149.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbəyi rolunda çıxış edə bilməz? 

A) müәssisәnin әmәk haqqı fondunun vәsaiti 

B) müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt  

C) müәssisәnin ehtiyat fondunun vәsaiti 

D) müәssisәnin tәsisçilәrinin verdiyi vәsait  

E) müәssisәnin cәlb etdiyi borc vәsaitlәri 

 

150.Sənaye müəssisələri öz məhsuluna qiymət müəyyən edərkən aşağıdakı amillərdən hansını nəzərə almalıdır? 

A) mәhsulun maya dәyәrini 

B) әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini  

C) işçilәrin rәyini 

D) hazır mәsul anbarının hәcmini 

E) tәhciztçıların etibarlılığını 

 

151. Məhsuluna qiymətinə hansı amil təsir etmir? 

A) hazır mәsul anbarının hәcmini 

B) mәhsulun maya dәyәri  

C) inflyasiyanın sәviyyәsi  

D) mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti 

E) analoji mәhsul istehsal edәn rәqib müәssisәlәrin bazardakı davranışları 



 

152. Aşağıdakı hansı xərc elementi müəssisənin topdansatış qiymətinə aiddir? 

A) mәhsulun maya dәyәri 

B) tәchizatsatış tәşkilatlarının әlavәsi  

C) müәssisәnin topdansatış qiymәtinә görә әlavә dәyәr vergisi  

D) ticarәt tәşkilatlarının әlavәsi  

E) tәchizatsatış әlavәsinә hesablanmış әlavә dәyәr vergisi 

 

153. Maya dəyəri hansı göctərcinin hesablanmasında baza rolu oynaya bilmir? 

A) әmәk mәhsuldarlığının 

B) mәnfәәtin 

C) mәhsul vahidi rentabelliyinin 

D) xalis mәnfәәtin  

E) qiymәtin müәyyәn edilmәsindә 

 

154. İstehsal xərcləri nədir? 

A) mәhsulun istehsalına çәkilәn bütün xәrclәrin cәmidir 

B) mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasınadәk çәkilәn bütün xәrclәr 

C)mәcmu ictimai mәhsulun xüsusilәşmiş hissәsi,mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin mәcmusudur  

D) maya dәyәri ilә reklam vә mühafizә xәrclәrinin cәmidir  

E) maya dәyәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәmidir  

 

155. Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi: 

A) dövlәt qeydiyyatına alınarkәn müәyyәn edilir 

B) dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra müәyyәn edilir 

C) müәssisә fәaliyyәt göstәrәrkәn onun rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir 

D) Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir  

E) vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir 

 

156. Məhsulun maya dəyəri: 

A)mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı xәrclәrinin, әsas fondlardan 

amortizasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmusunu әks etdirir 

B)mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrini әks etdirir 



C)mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә mәcmusunu әks etdirir 

D) rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtdir 

E)mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, materiala çәkilәn xәrclәrin vә 

әsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının mәcmusunu әks etdirir 

 

157. Hansı xərclər dəyişən xərclərə aiddir? 

A) әsas sexdә işlәyәn әsas fәhlәnin әmәk haqqı 

B) müәssisә direktorunun әmәk haqqı 

C) tәmir tәsәrrüfatında işlәyәn fәhlәnin әmәk haqqı 

D) әsas fondların amortizasiyası xәrclәri  

E) müәssisәnin baş mühasibinin әmәk haqqı  

 

158.Sənaye istehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı kateqoriyala 

rına  bölünürlər:   

A)fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr, mühafizә iş-çilәri 

B)menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndislәr, yardımçı tәsәrrәüfat işçilәri, payçılar 

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

D) baş mühәndis, ixtisaslı fәhlәlәr, qulluqçular, servis xidmәti göstәrәnlәr, satıcılar, klub işçilәri 

E) sahibkarlar, sәhmdarlar, menecerlәr, fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, şagirdlәr, qulluqçular 

 

159. İşlərinin xarakterinə görə fəhlələr qrupuna aid deyil: 

A) müәssisә әrazisinә nәzarәt edәnlәr 

B) mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edәnlәr  

C) әmәk predmetini emal edәnlәr 

D) tәmir işini hәyata keçirәnlәr 

E) xammal vә hazır mәhsulu nәql edәnlәr 

 

160. Mühəndistexniki işçilər heyətin hansı kateqoriyasına aiddir? 

A) mütәxәssislәr 

B) rәhbәr işçilәrә 

C) әsas fәhlәlәrә  

D) menecerlәrә  

E) qulluqçulara 



 

161. Sənayedə idarəetmə nədir? 

A)әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş mәqsәdә nail olmaq üçün әmәk kollektivinә, on 

ların fәaliyyәtinin tәşkili vә uzlaşdırılması işinә mәqsәdyönlü tәsiretmә tәdbirlәridir 

B)qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş bütün fәaliyyәt növlәrinin mәcmusudur 

C)bazardakı tәlәbi öyrәnib, onu ödәnilmәsi üzrә fәaliyyәtidir D)sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt nisbәtidir 

E)әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә      yaxşılaşdırılması, 

әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir 

 

162. Sənaye müəssisəsində idarəetmə funksiyaları hansılardır? 

A)planlaşdırma vә proqnozlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә; uçot vә nәzarәt 

B) mәrkәzlәşmә vә qeyrimәrkәzlәşmә formalarının optimal uzlaşdırılması 

C) hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması, operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә, sti-mullaşdırma   

D)bazarda tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi, bazarın seqmentlәşdirnilmәsi, inzibati vә iqtisadi metodların tәtbiqi 

E)icarәnin demokratiklәşdirilmәsi, planlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә dispetçerlәşdirmә; uçot vә nәzarәt 

 

163. Aşağıdakılardan hansı sənaye müəssisəsində idarəetmə funksiyalarına aid deyil? 

A) әmәyin stimullaşdırılması 

B) planlaşdırma 

C) operativ tәnzimlәmә 

D) tәşkiletmә 

E) uçot vә nәzarәt 

 

164. İdarəetmənin metodları hansılardır? 

A) inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji 

B) iqtisadi; tәşkilatı 

C) inzibati; texnoloji  

D) iqtisadi; texnoloji  

E) operativlik sosialpsixoloji, texnoloji 

 

165. Plan nədir? 

A)mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçünyerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapş

ırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn    sәnәddir 



B)perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına,     stratejimәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan v

әzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә-hәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin mәcmusudur 

C)uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlüklәnin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasın-

da stabil iqtisadigöstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt qaydaları vә 

normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur D)müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәcmusudur 

E)dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövrlәrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri 

üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur 

 

 

166.İdarəetmənin funksiyası olan planlaşdırmanın mərhələlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 

A) mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi 

B) tәşәbbüskarlıq 

C) koordinasiya 

D) matris sxemi  

E) lisenziyalaşdırma 

 

167. Aşağıdakılardan hansı menecmentin prinsiplərinə aiddir? 

A) idarәçilikdә mәrkәzlәşdirmә vә qeyri mәrkәzlәşdirmә prinsipi 

B) avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi 

C) paralellik prinsipi  

D) düzxәtlilik prinsipi  

E) ahәngdarlıq prinsipi 

 

168. Aşağıdakılardan hansı menecmentin prinsiplərinə aiddir? 

A) idarәçilikdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi 

B) idarәçilikdә hüquq prinsipi 

C) idarәçilikdә birqәrarlıq prinsipi  

D) idarәçilikdә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması prinsipi 

E) idarәçilikdә ahәngdarlıq prinsipi 

 

169. Sənaye müəssisənin dövriyyə vəsaitləri nədir? 

A)müәssisәnin öz pul vәsaitinin fasilәsiz dövranını tәmin etmәk mәqsәdilә dövriyyә vә tәdavül   fondlarının 

yaranmasına avans edilmiş pul vәsaitinin mәcmusudur 



B)yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә ke-çirәn vә öz 

natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır  

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

D)yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır 

E) müәssisәnin dövriyyә fondları vә tәdavül fondlarının hasilidir 

 

170.Sənaye müəssisələrində adətən gələcək dövrün xərcləri dövriyyə fondlarının neçə faizi 

ni təşkil edir? 

A) 5 

B) 10  

C) 20  

D) 25  

E) 15  

 

171.Aşağıdakılardan hansı istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi amili hesab olu-nur? 

A) istehsalın ixtisaslaşması 

B) istehsal sahәlәrinin artıqlığı  

C) istehsal prosesindәki fasilәlәr  

D) istehsal prosesinin başlanması 

E) iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması 

 

172.Əmək məhsuldarlığı hansı istehsal amilindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə  

edir? 

A) әmәk (iş qüvvәsi) 

B) xammal 

C) sahibkarlıq qabiliyyәti  

D) kapital  

E) torpaq 

 

173. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi səmərəliliyin ümumi göstəricilərinə aiddir? 

A) rentabellik 

B) fondverimi 

C) gәlir 



D) әmәk tutumu  

E) material tutumu 

 

174. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi səmərəliliyin ümumi göstəricilərinə aid deyil? 

A) fondverimi 

B) mәnfәәt  

C) mәhsulun rentabelliyi  

D) milli gәlir  

E) ictimai әmәk mәhsuldarlığı 

 

 

 

175. Maddi istehsal sahələrini birbirindən fərqləndirən əsas fərq hansıdır? 

A) sosialiqtisadi 

B) tәşkilati 

C) iqtisaditexniki 

D) tәşkilatitexniki  

E) texnolojitexniki 

 

176. İstehsalın ictimai təşkili formaları hansılardır? 

A)istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativәşdirilmәsi vә kombinәlәşdirilmәsi 

B) fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal C)istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması 

D) istehsalın tәmәrküzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması 

E)istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kom pleks avtomatlaşdırılması 

 

177. İstehsalın təmərküzləşməsi nədir? 

A) sahәdә mәhsul istehsalı üzrә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkilәrinin mütәmadi artması 

B) bütün sәnaye müәssisәlәrinin birliyi 

C) yerli müәssisәlәr tәrәfindәn sәnaye istehsalının getdikcә artması    

D) istehsal hәcminin kiçik müәssisәlәrdә hәyata keçmәsi prosesinin genişlәnmәsi 

E) sәnaye sahәsindә kiçik müәssisәlәrin tamamilә iflası 

 

178. İstehsalın təmərküzləşməsi aşağıdakılardan hansı biri ilə xarakterizə olunur? 



A) müәssisәlәrin irilәşmәsi 

B) müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi 

C) müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması 

D) әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi  

E) texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması 

 

179. Təmərküzləşmənin mütləq mənada artması nədir? 

A) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır 

B) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır   

C) shәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır 

D) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır  

E) sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının artmasıdır 

 

180. Təmərküzləşmənin formaları hansılardır? 

A) aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji 

B) fәrdi, seriyalı vә kütlәvi 

C) istehsal, satış, idxal vә ixrac 

D) aqreqat, mexaniki, texniki  

E) konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat 

 

 

 

 

 

  


