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Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 25

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: D.İston bihevioral metodologiyanın “Metodika” prinsipinə aiddir (Çəki: 1)
məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, 

tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçilməlidir ki, nəticədə müşahidənin, 
təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metodlarına keçmək mümkün olsun

tədqiqat obyekti institutların özləri və dövlət idarəetməsinin formal anlarından 
çox, optimal idarəetməyə nail olunmaya yönəldilmiş insanların hərəkətləri olmalıdır

belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prinsip etibarilə müvafiq davranışı 
müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər

kəmiyyət metodlarından istifadə etmək məqsəd olmamalıdır: onları yalnız 
təcrübəvi səmərə verdikləri yerdə tətbiq etmək olar



tədqiqatlar sistemli olmalıdır, yəni nəzəri və empirik olanları konkret və sahmana 
salınmış biliyin qarşılıqlı bağlı hissələri kimi nəzərdən keçirmək lazımdır

Sual: D.İston bihevioral metodologiyanın “Sistemlilik” prinsipinə aiddir (Çəki: 1)
tədqiqatlar zamanı nəzəri və empirik olanları konkret və sahmana salınmış biliyin 

qarşılıqlı bağlı hissələri kimi nəzərdən keçirmək lazımdır 
tədqiqat obyekti institutların özləri və dövlət idarəetməsinin formal anlarından 

çox, optimal idarəetməyə nail olunmaya yönəldilmiş insanların hərəkətləri olmalıdır
belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prinsip etibarilə müvafiq davranışı 

müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər
kəmiyyət metodlarından istifadə etmək məqsəd olmamalıdır: onları yalnız 

təcrübəvi səmərə verdikləri yerdə tətbiq etmək olar
məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, 

tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçilməlidir ki, nəticədə müşahidənin, 
təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metodlarına keçmək mümkün olsun

Sual: D.İston bihevioral metodologiyanın “Xalis elm” prinsipinə aiddir (Çəki: 1)
idarəetmə prosesində davranışın dərk edilməsi və izahı inzibati-dövlət idarəçiliyin 

aktual problemlərinin həlli üçün tövsiyələrin hazırlanmasından məntiqi olaraq öndə 
gedir

tədqiqat obyekti institutların özləri və dövlət idarəetməsinin formal anlarından 
çox, optimal idarəetməyə nail olunmaya yönəldilmiş insanların hərəkətləri olmalıdır

belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prinsip etibarilə müvafiq davranışı 
müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər

kəmiyyət metodlarından istifadə etmək məqsəd olmamalıdır: onları yalnız 
təcrübəvi səmərə verdikləri yerdə tətbiq etmək olar

məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, 
tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçilməlidir ki, nəticədə müşahidənin, 
təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metodlarına keçmək mümkün olsun

Sual: D.İston bihevioral metodologiyanın “İnteqrasiya” prinsipinə aiddir (Çəki: 1)
dövlət inzibatçılığı insan fəaliyyətinin müxtəlif tərəfləri ilə əlaqədar olduğundan 

tətqiqatda digər ictimai elmlərin nəticələrilə hesablaşmaq lazımdır
tədqiqat obyekti institutların özləri və dövlət idarəetməsinin formal anlarından 

çox, optimal idarəetməyə nail olunmaya yönəldilmiş insanların hərəkətləri olmalıdır
belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prinsip etibarilə müvafiq davranışı 

müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər
kəmiyyət metodlarından istifadə etmək məqsəd olmamalıdır: onları yalnız 

təcrübəvi səmərə verdikləri yerdə tətbiq etmək olar
məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, 

tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçilməlidir ki, nəticədə müşahidənin, 
təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metodlarına keçmək mümkün olsun

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində işləmiş maraqlı idarəetmə konsepsiyasıolan 
X və Y nəzəriyyəsi hansı alim tərəfindən tərtib olunmuşdur (Çəki: 1)

D.Makqreqori
F.Hersberq



P.Dalin
D.Trumen
D.İston

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori hansıidarəetmə konsepsiyasını 
tərtib etmişdir (Çəki: 1)

X və Y nəzəriyyəsi
motivasiyalı gigiyena nəzəriyyəsi
abstrakt nəzəriyyə
"Dualizm" nəzəriyyəsi
heç biri

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində işləmiş maraqlı idarəetmə konsepsiyasıolan 
motivasiyalı gigiyena nəzəriyyəsi hansı alim tərəfindən tərtib olunmuşdur (Çəki: 1)

F.Hersberq 
D.Makqreqori
P.Dalin
D.Trumen
D.İston

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində F.Hersberq hansıidarəetmə konsepsiyasını 
tərtib etmişdir (Çəki: 1)

motivasiyalı gigiyena nəzəriyyəsi 
X və Y nəzəriyyəsi
abstrakt nəzəriyyə
"Dualizm" nəzəriyyəsi
heç biri

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori X nəzəriyyəsinə aşağıdakı 
müddəalardan hansı uyğun gəlir (Çəki: 1)

normal, yəni ortabab insan, təbiətcə əməyi sevmir və fürsət düşdükdə 
işləməkdən boyun qaçırmağa can atır

oyunda, yaxud istirahətdə olduğu kimi əmək prosesində də fiziki və əqli məsrəflər 
təbii haldır

qulluqçunun onun qarşısına qoyulmuş məqsədlərə nail olması üçün etdiyi səylər 
onların həyata keçirilməsinə görə gözlənilən mükafata münasibdir

ortabab qulluqçu müvafiq hazırlığı olduqda və müvafiq şəraitdə, nəinki öz üzərinə 
məsuliyyət götürür, həm də ona can atır

təşkilatın problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma və yaradıcı fantaziyanın 
nümayişi bacarıqları çoxlu sayda insanlara mənsubdur

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori Y nəzəriyyəsinə aşağıdakı 
müddəalardan hansı uyğun gəlmir (Çəki: 1)

normal, yəni ortabab insan, təbiətcə əməyi sevmir və fürsət düşdükdə 
işləməkdən boyun qaçırmağa can atır



oyunda, yaxud istirahətdə olduğu kimi əmək prosesində də fiziki və əqli məsrəflər 
təbii haldır

qulluqçunun onun qarşısına qoyulmuş məqsədlərə nail olması üçün etdiyi səylər 
onların həyata keçirilməsinə görə gözlənilən mükafata münasibdir

ortabab qulluqçu müvafiq hazırlığı olduqda və müvafiq şəraitdə, nəinki öz üzərinə 
məsuliyyət götürür, həm də ona can atır

təşkilatın problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma və yaradıcı fantaziyanın 
nümayişi bacarıqları çoxlu sayda insanlara mənsubdur

Sual: Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori Y nəzəriyyəsinə aşağıdakı 
müddəalardan hansı uyğun gəlir (Çəki: 1)

təşkilatın problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma və yaradıcı fantaziyanın 
nümayişi bacarıqları çoxlu sayda insanlara mənsubdur

normal, yəni ortabab insan, təbiətcə əməyi sevmir və fürsət düşdükdə 
işləməkdən boyun qaçırmağa can atır

əməyə qarşı biganəlik səbəbindən ortabab insanı işləməyə məcbur etmək, 
nəzarət etmək, istiqamətləndirmək və ya cəza ilə qorxutmaq lazımdır ki, təşkilatın 
məqsədlərinə çatmaq üçün o, gərgin işləsin

ortabab insan məsuliyyətdən qorxduğuna görə ona rəhbərlik edilməsinə üstünlük 
verir, nisbətən şöhrətpərəst deyil və hər şeydən çox özünün təhlükəsizliyini güdür

heç biri

Sual: D.Makqreqorinin “X” nəzəriyyəsinə aid olmayan cəhəti hansı variantda 
göstərilmişdir (Çəki: 1)

idarəetmənin dinamik strategiyası
məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkün deyil
tam şəxsi nəzarət
məmurun fəallığı insanın təbiətinə görə məhduddur
təşkilatın qeyri-səmərəli işi idarəolunmanı şərtləndirən insanların təbiətindən irəli 

gəlir

Sual: D.Makqreqorinin “X” nəzəriyyəsinə aid olan cəhəti hansı variantda 
göstərilmişdir (Çəki: 1)

məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkün deyil
idarəetmənin dinamik strategiyası
məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkündür
məmurun selektiv şəkildə adaptasiyaolunma tələbatı vardır
təşkilatda məmurun fəallığı rəhbərlərin idarəçilik qabiliyyəti ilə məhdudlaşır

Sual: D.Makqreqorinin “Y” nəzəriyyəsinə aid olmayan cəhəti hansı variantda 
göstərilmişdir (Çəki: 1)

məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkün deyil
idarəetmənin dinamik strategiyası
məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkündür
məmurun selektiv şəkildə adaptasiyaolunma tələbatı vardır
təşkilatda məmurun fəallığı rəhbərlərin idarəçilik qabiliyyəti ilə məhdudlaşır



Sual: D.Makqreqorinin “Y” nəzəriyyəsinə aid olan cəhəti hansı variantda 
göstərilmişdir (Çəki: 1)

idarəetmənin dinamik strategiyası
məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkün deyil
tam şəxsi nəzarət
məmurun fəallığı insanın təbiətinə görə məhduddur
təşkilatın qeyri-səmərəli işi idarəolunmanı şərtləndirən insanların təbiətindən irəli 

gəlir

Sual: F.Hersberqin idarəetmə konsepsiyası .... əsaslanır (Çəki: 1)
idarəetmə prosesində insanların davranış motivlərinin tədqiqinə
kvazi-kollektiv mülkiyyət sistemi kimi korporativ formaya
insanın həyat tsiklinin mərhələlərində və onun cəmiyyətdə yerinin təhlilinə
müxtəlif tipli şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin funksional xüsusiyyətlərinin 

formalarına
heç biri

Sual: Əmək davranışının səbəblərinə təsir edən bütün motivləri F.Hersberq neçə 
qrupa bölmüşdü (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Əmək davranışının səbəblərinə təsir edən bütün motivləri araşdırarkən 
F.Hersberq əməkdən məmnunluğa kömək edən qrupa aid etmişdir (Çəki: 1)

hamısı
nailiyyətlərin tanınması
əmək prosesi
məsuliyyət dərəcəsi
xidməti yüksəliş

Sual: Əmək davranışının səbəblərinə təsir edən bütün motivləri araşdırarkən, 
F.Hersberqin əməkdən məmnunluğa kömək edən qrupuna aid deyildir (Çəki: 1)

sosial status
nailiyyətlərin tanınması
əmək prosesi
məsuliyyət dərəcəsi
xidməti yüksəliş

Sual: Qulluqçunun əməkdən məmnunluğuna mane olan amilləri F.Hersberq nə ilə 
əlaqələndirirdi (Çəki: 1)

təşkilatdakı sosial-psixoloji ab-hava ilə
nailiyyətlərin tanınması ilə



xidməti yüksəliş ilə
peşə yüksəlişi ilə
heç biri

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İkinci Dünya müharibəsindən sonra dövlət inzibatçılığında yeni tendensiyaların 
yaranmasına - (Çəki: 1)

«postbiheviorizmə», «modernizmə» və «struktur funksionalizmə» gətirib çıxartdı
ancaq «struktur funksionalizmə» gətirib çıxartdı
ancaq «modernizmə» gətirib çıxartdı
ancaq «postbiheviorizmə» gətirib çıxartdı
ancaq «qlobal problemlərə» gətirib çıxartdı

Sual: Postbihevioristlərin fikrincə, inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsinin əsas 
vəzifəsi (Çəki: 1)

idarəçilik prosesini təsvir və təhlil etməkdən çox, onu daha geniş mənada – 
aktual sosial-siyasi dəyərlər nöqteyi-nəzərindən şərh etməkdən ibarətdir

inzibati-dövlət institutlarının öyrənilməsinə yönəltməyi təklif edirlər irəli sürmək
funksional faydalılığın tətdiq edilməsi
funksional nəzarətin həyata keçirilməsi
heç biri

Sual: Postbiheviorizmin əsas ideyalarını özünün «Siyasi sistem» kitabında izah etmiş 
alim aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

D.İston
J.Qannel
Y.Meen
P.Leyn
L.Uayt

Sual: Modernizmin görkəmli nümayəndələrindən biri aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 
1)

D.Singer
D.İston
M.Falko
L.Uayt
hamısı



Sual: «Təkcə bihevioral hadisələrini əhatə edən nəzəriyyə mümkünsüzdür, 
institusional hadisələrə diqqət yetirmək vacibdir ki, bunun da altında mən strukturu, 
mədəniyyəti və münasibətləri nəzərdə tuturam» fikri kimə məxsusdur (Çəki: 1)

D.Singer
D.İston
M.Falko
L.Uayt
hamısı

Sual: Modernistlər öz metodlarını ........ adlandırırlar (Çəki: 1)
həqiqi elm
şəffaf elm
fantastik elm
struktur nəzəriyyəsi
texnoloji elm

Sual: Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsində 
struktur-funksional metod populyar olur ki, bu sahədə hansı alimlərin işləri daha çox 
təsirini göstərmişdi (Çəki: 1)

D.İstonun, Q.Almondun, T.Parsonsun
L.Uaytun, D.Singerin, M.Falkonun
L.Uaytun, Y.Meenin, M.Falkonun
J.Drijekinin, J.Qannelinnin, Y.Meenin
J.Drijekinin, M.Falkonun, Y.Meenin

Sual: İdarəetmə prosesində bölgüyə .......... məruz qalır (Çəki: 1)
«vasitə», «heyət» və «mükafatlar»
«mülk» və «kompensasiyalar»
ancaq «kompensasiyalar»
ancaq «hakimiyyət»
«hakimiyyət» və «kompensasiyalar»

Sual: Hansı istiqamətin nümayəndələri “biheviorizm ideyalarını tamamilə inkar 
etmədən onlar, eyni zamanda bu metodun izafi cəhətlərini və çatışmazlıqlarını dəf 
etməyə can atırlar” (Çəki: 1)

Modernist istiqamətin nümayəndələri
paketli yanaşmasının nümayəndələri
inteqral yanaşmasının nümayəndələri
dualizm nəzəriyyəsinin nümayəndələri
davranışlı yanaşmasının nümayəndələri

Sual: «Təkcə bihevioral hadisələrini əhatə edən nəzəriyyə mümkünsüzdür, 
institusional hadisələrə diqqət yetirmək vacibdir ki, bunun da altında mən strukturu, 
mədəniyyəti və münasibətləri nəzərdə tuturam» fikri hansı alimə məxsusdur (Çəki: 1)



D.Singer
J.Qannel
Y.Meen
P.Leyn
L.Uayt

Sual: Modernist istiqamətin əsas metodiki vasitəsi - (Çəki: 1)
hamısı
oyunlar nəzəriyyəsi
abstrakt modellər
imitasiya modellərinin müxtəlif növləri
faktorlu təhlil

Sual: Riyazi statistikanın müxtəlif bölmələri, faktorlu təhlil, imitasiya modellərinin 
müxtəlif növləri, abstrakt modellər, oyunlar nəzəriyyəsi – bütün bunlar hansı 
istiqamətin əsas metodiki vasitələridir (Çəki: 1)

modernist istiqamətin
paketli yanaşmasının 
inteqral yanaşmasının
dualizm nəzəriyyəsinin
davranışlı yanaşmasının

Sual: Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsində 
hansı metod populyar oldu (Çəki: 1)

struktur-funksional
iqtisadi tənzimləmə metodu
sıfır məbləği ilə oynama metodu
yüzdəbirlər metodu
vergi mənbəyinin paylanması

Sual: T.Parsonsa görə dövlət inzibatçılığında struktur-funksional təhlil hansı prinsiplə 
əlaqədardır (Çəki: 1)

bölgü və inteqrasiya
maliyyə və inteqrasiya
mülkiyyət və bölgü
mülkiyyət və maliyyə
inteqrasiya və mülkiyyət

Sual: İdarəetmə prosesində aşağıdakılardan hansı vasitə kimi nəzərdə tutulur (Çəki: 
1)

nəqliyyat, mənzil, maddi nemətlər
heyət və mükafatlandırma
heyət, maddi nemətlər
heyət, mənzil
mükafatlandırma, nəqliyyat



Sual: İdarəetmə prosesində heyətin bölgüsü – (Çəki: 1)
vasitələrdən istifadə etmək üçün qaydaların müəyyən edilməsi və insanlara bir 

mövqedən digərinə keçməyə imkan verən sistemlərin işlənib hazırlanmasını 
nəzərdə tutan prosesdir

pul və hakimiyyətdir
inflyasiya məcmu tələbin məcmu təklifdən artıq olması nəticəsində qiymətlərin 

ümumi səviyyəsinin artması prosesidir
sağlam və həyatqabiliyyətli klasterlərdəki formaların ilkin kritik sayı klasterlərin 

güclənmə prosesidir
hamısı

Sual: Heyətin bölgüsü prosesi ..... nəzərdə tutur (Çəki: 1)
dövlət qulluqçularının tədrisi, seçilməsi və təyin olunmasını
məqsədlərdə və məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsində cəmlənməni
fərdi sahibkarlığa köməyi, yeni yaradılmış müəssisələrə torpaq sahəsinin 

ayrılmasını
bələdiyyə mülkiyyət obyektlərinin özəl müəssisələrə icarəyə verilməsini
müasir motivasiya sistemli maddi və mənəvi stimul¬laşdırma linglərinin bir-birini 

tamamlaması və əlaqəli istifadəsi ilə keyfiyyətli yerinə yetirilən işin 
mükafatlandırılmasını nəzərdə tutur

Sual: Tanınmış amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaşmanın neçə universal 
postulatını təqdim etmişdi (Çəki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Funksional yanaşmanın universal postulatını təqdim etmişdi politoloq kimdir 
(Çəki: 1)

P.Merton
D.Singer
Y.Meen
P.Leyn
L.Uayt

Sual: Amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaşmanın hansı universal 
postulatını təqdim etmişdi: 1. sistemin funksional bütövlüyü 2. universal funksionalizm 
3. funksional zərurət 4. inteqrasiya sisteminin funksionallığı 5. sağlam və 
həyatqabiliyyətli klasterlərdəki formalar (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 5
2, 4, 5
1, 3, 4
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Sual: Amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaşmanın universal postulatına aid 
olmayanı seçin: 1. sistemin funksional bütövlüyü 2. universal funksionalizm 3. 
funksional zərurət 4. inteqrasiya sisteminin funksionallığı 5. sağlam və 
həyatqabiliyyətli klasterlərdəki formalar (Çəki: 1)

4, 5
2, 3
1, 3
2, 4
1, 3

Sual: Dövlət inzibatçılığının amerikan məktəbində «funksionalizm» termini ...... 
göstərir (Çəki: 1)

ənənəni
predmeti
faydalılığı
ideyanı
universallığı

Sual: Amerikan məktəbində «təşkilati inkişaf» konsepsiyasının ilkin mühakiməsi – 
(Çəki: 1)

sosial mühit dəyişikliklərinin sürətinin artması və onların xarakterinin 
mürəkkəbləşməsi iddiası olduğunu demək olar

dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsində diferensiasiyanın artması formatı
inteqral strukturlarda kənar mütəxəssislərin iştirak etmək imkanı labüddür
proqram rəhbərinin bütün plan və sərəncamverici sənədlərini təsdiqetmə və 

razılaşdırma hüququ olmalıdır
heç biri

Sual: Amerikan məktəbində təşkilati inkişaf üzrə mütəxəssislər canlı orqanizm modeli 
üzrə qurulmuş inzibati-dövlət idarəetmə strukturunu ...... hesab edirlər (Çəki: 1)

ideal
yarımçıq
qeyri-kafi
mümkünsüz
hamısı



Sual: Amerikan məktəbində təşkilati inkişaf üzrə mütəxəssislər canlı orqanizm modeli 
üzrə qurulmuş inzibati-dövlət idarəetmə strukturunu aşağıdakı cizgiyə xas olduğunu 
fikrləşirlər: (Çəki: 1)

hamısı
o, tez dəyişən sosial-siyasi mühitin tələblərinə müvafiq olaraq dövlət 

idarəetməsinin yeni məqsədlərinə uyğunlaşmalıdır
inzibati-dövlət idarəetmə institutlarının üzvləri əməkdaşlıq etməli və bütün 

inzibati-dövlət idarəetmə sisteminə dağıdıcı təsir göstərən dəyişikliklərin qabağını 
almaqla onları idarə etməlidir

dövlət idarəçiliyinin inkişaf edən institutlarının hər səviyyəsinin məqsədlərin 
qoyulmasında və qərarların qəbul edəilməsində iştirakı, qulluqçulara dəyişikliklərin 
planlaşdırılmasına və idarə edilməsinə cəlb olunduqlarını hiss etmək imkanı verir

dövlət idarəçiliyinin inkişaf edən institutları onların üzvlərini reallaşdırmay üçün 
əlverişli imkanlara malik olmalıdır, dövlət qulluqçularının azad ünsiyyəti və yüksək 
qarşılıqlı etimadı vacibdir

Sual: İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin öyrənilməsi nə vaxtdan başlanmışdır (Çəki: 1)
XIX yüzilliyin sonunda
XX yüzilliyin əvvəlində
XVIII yüzilliyin sonunda
XVIII yüzilliyin əvvəlində
XVII yüzilliyin sonunda

Sual: İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin öyrənilməsində hansı alimin rolu var (Çəki: 1)
E.Barker
D.Singer
Y.Meen
P.Leyn
L.Uayt

Sual: İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin öyrənilməsində hansı alimin rolu olmayıb (Çəki: 
1)

Y.Meen
E.Barker
D.Koul
Q.Laski
Ç.Manninq

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəetmə məktəbində dövlət inzibatçılığının bihevioral 
metod çərçivəsində hansı tendensiyalar bərqərar oldu (Çəki: 1)

sosioloji və iqtisadi
texnoloji və dinamik
mənəvi və texnoloji
sosioloji və mənəvi
iqtisadi və dinamik



Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəetmə məktəbində iqtisadçılar siyasəti və dövlət 
idarəetməsini ........ (Çəki: 1)

insanların maksi¬mal qazanc əldə etməkdən ibarət olan dəyişməz məqsədli 
rasional fəaliyyət sferası kimi nəzərdən keçirirdilər

gizli işçi qüvvəsinin müəyyən edilməsində başlıca fikir iqtisadi artım şərtləri 
daxilində nəzərdən keçirilir

strateji alyans (birlik) bazar və iyerarxiya üçün alternativ yaradaraq onların 
arasında tənzimləmənin aralıq forması kimi tez-tez nəzərdən keçirilir

təşkilatı müvafiq şəbəkə sisteminin formalaşmasının bir hissəsi kimi nəzərdən 
keçirilir

heç biri

Sual: 1908-ci ildə ingilis psixoloqu J.Uolles siyasi elmlərdə və dövlət 
idarəetməsində ............ bəyanat vermişdi (Çəki: 1)

böhran haqqında
yüksəliş haqqında
durğunluq haqqında
tarazlıq haqqında
hamısı

Sual: Hansı alimin ideyaları «public administretion» ingilis məktəbində XX əsrin 50-ci 
illərinə qədər hakim mövqedə idi (Çəki: 1)

J.Uollesin
E.Barker
D.Koul
Q.Laski
Ç.Manninq

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəetmə sosioloji istiqamətin nəhəng nümayəndəsi 
aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

R.Rouz
E.Barker
D.Koul
Q.Laski
J.Uolles

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəetməsində sosioloji istiqamətin nümayəndəsi 
aşağıdakılardan biri deyil (Çəki: 1)

D.Koul
E.Berq
N.Berlin
U.Riz
R.Rouz



Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəetməsində N.Berlinin fikrincə, dövlət idarəçiliyiniin 
fəlsəfəsində əsas məsələ - (Çəki: 1)

məcburetmə və zor işlətməkdir
inandırmaq və cəlb etməkdir
dağıtmaq və yaymaqdır
sivil və cəlb edici
hamısı

Sual: U.Riz ingilis-sakson politoloji ənənəsində «dövlət» termininin hansı əsas 
mənasını qeyd edir (Çəki: 1)

hökumət bir təsisat kimi
öz misiyasını yerinə yetirən təşkilatın qoludur
qazanc əldə etmək üçün yaradılmış qurumdur
müstəqil, asılı olmayan, motivləşdirici fəaliyyətlə məşğul olan cəmiyyətdir
heç biri

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində E.Berqin işlərində dövlət idarəetməsi hansı 
məsuliyyət anlayışı nəzərdən keçirirdi: (Çəki: 1)

ictimai rəy qarşısında məsuliyyət
problemlərin birmənalı təhlilinə əsaslanan dövlət siyasətinin məhdudlaşdırılması
parlamentdən asılılığın ləğvi
hökumətin fəaliyyətini hərəkətə gətirən orqanların yüksək səlahiyyətinin 

məhdudlaşdırılması
hamısı

Sual: E.Berq dövlət qərarlarının qəbul edilməsinə təsir edən hamsıamil içərisində 
təzyiqini qeyd edir (Çəki: 1)

hamısı
baş nazirin
həmkarlar və sənayeçilər təşkilatının
parlamentin sıravi üzvlərinin
ictimai rəyin ənənəvi olaraq ifadəçisi olan kütləvi informasiya vasitələrinin

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində J.Bajınin fikrincə konsensusun dərəcəsi – 
(Çəki: 1)

siyasi mədəniyyət və fəallıq səviyyəsindən asılıdır
intelektual hökümət və stimullaşdırma səviyyəsindən asılıdır
siyasi mədəniyyət və intelektual hökümətdən asılıdır
informasiya daşıyıcılarından və stimullaşdırma səviyyəsindən asılıdır
hamısı

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində seçilən şəxslər və dövlət məmurları 
yekdilliklə hesab edirlər ki, mövcud dövlət institutları sıravi vətən¬daşların 
tələblərinə ....... (Çəki: 1)

«həssasdırlar»
«hissiyatsızdırlar»



«sabitdirlər»
«mülayimdilər»
«kobuddurlar»
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Sual: Hansı alimlər Qlazqonun siyasi dairələrini tədqiq edərək aşkar etdilər ki, şəhər 
şurası üzvlərində «demokratiyaya simpatiya» partiya fəallarında olduğundan xeyli 
zəifdir (Çəki: 1)

hamısı
J.Bajınin
J.Brend
M.Marqolis
E.Smitlə

Sual: Böyük Britaniyanın dövlət strukturlarında liderlik formalarına mədəni amillərin 
təsiri haqda maraqlı fikirləri hansı alimin işində də tapmaq olar (Çəki: 1)

D.Keveneyin
Elton Meyonun
Fris Rotlisbergerin
Abraham Maslounun
L.Uaytın

Sual: M.Veberin aşağıdakı anlayışlardan hansını irəli sürmüşdür (Çəki: 1)
xarizmatik lider
bərabərlik və qeyri-bərabərlik
sosial ədalət
xərclər və qazanc
postindustrial cəmiyyət

Sual: Yalnız dünya müharibələri dövründə baş nazir vəzifəsini marjinal, qeyri-adi 
şəxsi kefiyyətlərə malik novator tuta bilər” fikri kimə məxsusdur (Çəki: 1)

Çörçil
D.Keveney
Fris Rotlisberger
Abraham Maslou
L.Uayt



Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyi məktəbində iqtisadi istiqamət İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra hansı vəziyyəti aldı (Çəki: 1)

gücünü artırmağa başladı
yararsız olmağa başladı
tənəzzülə uğradı
dəyişməz qaldı
heç biri

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində hansı alim hədə və vədlər yolu ilə həyata 
keçirilən «iqtisadi tipli» dövlət hakimiyyəti konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır (Çəki: 
1)

B.Barri
Çörçil
D.Keveney
Abraham Maslou
L.Uayt

Sual: B.Barri hədə və vədlər yolu ilə həyata keçirilən hansı konsepsiyasını işləyib 
hazırlamışdır (Çəki: 1)

“iqtisadi tipli” dövlət hakimiyyəti
“keçid tipli” dövlət hakimiyyəti
“korporativ tipli” dövlət hakimiyyəti
“komanda tipli” dövlət hakimiyyəti
“özəl-dövlət tipli” dövlət hakimiyyəti

Sual: B.Barri aşağıdakı anlayışından hansını nəzərdən keçirmişdir (Çəki: 1)
uduşlar və itkilər
xarizmatik lider
bərabərlik və qeyri-bərabərlik
texnoloji və dinamik
hamısı

Sual: Ötən əsrin 50-60-cı illərində görkəmli ingilis filosofu M.Oukşott inzibati-dövlət 
idarəçiliyinin hansı konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır (Çəki: 1)

məqsəd və vətəndaş konsepsiyasını
Klaster konsepsiyasını
yetərli elmi-empirik nailiyyətlər dayanıqlı inkişaf konsepsiyası
dayanıqlı inkişaf konsepsiyası
neosfera konsepsiyası

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyinin məqsəd və vətəndaş konsepsiyasını işləyib 
hazırlamış alim hansıdır (Çəki: 1)

M.Oukşott
B.Barri



Çörçil
D.Keveney
L.Uayt

Sual: «Yumşaq təfəkkür» sisteminin rəhbəri hansıdır (Çəki: 1)
Piter Çekland
M.Oukşott
B.Barri
Çörçil
D.Keveney

Sual: Aşağıdakılardan hansı istiqamətin başında Lankaster Universitetinin həyata 
keçirdiyi tədqiqat proqramının rəhbəri Piter Çekland durur (Çəki: 1)

«Yumşaq təfəkkür»
“Paketli yanaşma”
“Klaster konsepsiyasını”
“Məqsəd və vətəndaş konsepsiyasını”
“neosfera konsepsiyası”

Sual: «Yumşaq təfəkkür» sistemi – (Çəki: 1)
problemli idarəetmə situasiyalarının həll edilməsinə mühəndis metodologiyasının 

tətbiqinin uğursuz cəhdinin əksi kimi ortaya çıxmışdı
zərurəti ilə əlaqədar dövlət inzibati-idarəetmə orqanlarında struktur dəyişiklikləri 

prosesi nəticəsində yaranmışdır
sahibkarlığın etik aspektlərinə diqqətsizlik ucbatından yaranmışdır
iqtisadi inteqrasiya tərkibinə daxil olan iqtisadi subyektlər arasında qarşılıqlı 

münasibətləri zamanı meydana gəlir
heç biri

Sual: Təşkilati kibernetikanın sosial-fəlsəfi paradiqması – (Çəki: 1)
strukturalizmdir
realizmdir
fanatizmdir
ideyalizmdir
dualizmdir

Sual: İngilis idarəçiliyi sistemində təşkilati kibernetika istiqaməti ....... yaranmışdır 
(Çəki: 1)

ifrat mexanikliyi ilə seçilən idarəetmə kibernetikasına əks kimi
problemli idarəetmə situasiyalarının həll edilməsinə mühəndis metodologiyasının 

tətbiqinin uğursuz cəhdi kimi
zərurəti ilə əlaqədar dövlət inzibati-idarəetmə orqanlarında struktur dəyişiklikləri 

prosesi nəticəsində
iqtisadi inteqrasiya tərkibinə daxil olan iqtisadi subyektlər arasında qarşılıqlı 

münasibətləri zamanı



sahibkarlığın etik aspektlərinə diqqətsizlik ucbatından

Sual: İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində hansı istiqamət bizim hissiyatımızın duya 
biləcəyi gizli və müşahidə edilməyən mexanizmlərin təsiri ilə yaranan fenomenləri 
izah etməyə çalışır (Çəki: 1)

strukturalizm
realizm
fanatizm
ideyalizm
dualizm

Sual: S.Bier təşkilati kibernetikanın mərkəzi anlayışı olan hansı anlayışını daxil etdi 
(Çəki: 1)

balanslı sistem
dayanıqlı inkişaf
təminatçı sistem
şəbəkə sistem
sosial sistem

Sual: Təşkilati kibernetikanın mərkəzi anlayışı olan “balanslı сисtем” anlayışını elmə 
kim daxil etmişdir (Çəki: 1)

S.Bier
M.Oukşott
B.Barri
Çörçil
D.Keveney

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində XXI-cu əsrin sonunda konstitusiya 
hüququ normaları, ölkədə dövlət idarəetməsinin daha geniş şəklini təqdim etdilmiş 
monoqrafiya hansıdır - (Çəki: 1)

konstitusiya hüququnun elementləri
müasir dövlət inzibatçılığı
Fransa mülki qulluğu
idarəetmənin sinergetik fəlsəfəsi yeni dialoq naminə
heç biri

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində “konstitusiya hüququnun elementləri” 
monoqrafiyasının müəllifi kimdir (Çəki: 1)

A.Esmenin
M.Oukşott
B.Barri
Çörçil
D.Keveney
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Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində A.Esmenin müəllifi olduğu konstitusiya 
hüququ normaları, ölkədə dövlət idarəetməsi haqqında yazdığı monoqrafiyanın adı 
nədir (Çəki: 1)

konstitusiya hüququnun elementləri
müasir dövlət inzibatçılığı
Fransa mülki qulluğu
idarəetmənin sinergetik fəlsəfəsi yeni dialoq naminə
heç biri

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində, əsərlərində institut anlayışını xülasə 
edən və bununla inzibati-dövlət idarəetməsinə institusional yanaşmanın əsasını 
qoymuş alimlər hansılardır (Çəki: 1)

L.Dyuqi və M.Oriu
D.Keveney və B.Barri
Anri Fayol və B.Barri
F.Teylor və Anri Fayol
M.Prelo və F.Teylor

Sual: Fransada ədalətli olaraq inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsini klassiki hesab 
edirlər – (Çəki: 1)

Anri Fayol
F.Teylor
M.Prelo
B.Barri
D.Keveney

Sual: A.Fayolun «Ümumi və sənaye idarəetməsi» kitabında şərh etdiyi nəzəriyyəsinin 
adı nədir (Çəki: 1)

inzibatçılıq nəzəriyyəsi
korrelyativ və proporsionallılıq nəzəriyyəsi
milli iqtisadi planlaşdırma nəzəriyyəsi
ictimai təsərrüfat nəzəriyyəsi
dövlətçilik nəzəriyyəsi

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində “İnzibatçılıq nəzəriyyəsi”nin yaradıçısı 
hansıdır (Çəki: 1)

Anri Fayol



F.Teylor
M.Prelo
B.Barri
D.Keveney

Sual: A.Fayol elmi idarəetməyə klassik tərif vermişdi – (Çəki: 1)
idarəetmə qabaqcadan görmək, təşkil etmək, sərəncam vermək, koordinasiya 

etmək və nəzarət etməkdir
təsərrüfatçılığın yeni modelini yaratmağa və ekoloji istiqamətə yönəlmiş 

metodların geniş yayılmasına imkan verən idarəetmə deməkdir
iqtisadiyyatın struktur cəhətdən yenidən qurulmasının ardıcıl həyata keçirilməsi, 

əlverişli sahibkarlıq və investisiya mühitinin yaradılması deməkdir
informasiyanın işlənməsinin müasirliyinin təmin edilməsində mühüm tədbirlərin 

həyata keçirilməsində idarəetmə deməkdir
hamısı

Sual: Fayola görə istənilən təşkilatın idarə edilməsi aşağıdakı əsas funksiya 
qrupundan ibarətdir (Çəki: 1)

hamısı
texniki
kommersiya
maliyyə
inzibati

Sual: Fayola görə istənilən təşkilatın idarə edilməsi altı əsas funksiya qrupundan 
ibarətdir. Bu əsas qrupa daxil olmayanı göstərin (Çəki: 1)

seçki
texniki
kommersiya
maliyyə
inzibati

Sual: Fayola görə istənilən təşkilatın idarə edilməsində başlıca təyinedici funksiya 
hansıdır (Çəki: 1)

inzibati 
texniki
kommersiya
maliyyə
sığorta

Sual: A.Fayol idarəetmənin neçə ümumi prinsipini ifadə etmişdir (Çəki: 1)
14
10
8
9
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Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Əmək bölgüsü” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır 
(Çəki: 1)

diqqətin və hərəkətin yönəldilməli olduğu obyektlərin sayının ixtisara salınmasına 
imkan verir ki, bu da eyni səylərin göstərilməsi ilə istehsalın kəmiyyət və 
keyfiyyətinin qaldırılmasına kömək edir

sərəncamlar vermək hüququ və onlara tabe olmağa məcbur edən qüvvə
itaət, səy, fəaliyyət, özünü aparmaq tərzi, müəssisə ilə onun əməkdaşları 

arasında müəyyən edilmiş razılaşmaya uyğun göstərilən zahiri hörmət nişanələri
qulluqçuya hər hansı hərəkətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər
eyni bir məqsədi güdən əməliyyatlar toplusu üçün bir rəhbər və bir proqram

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Hakimiyyət” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 
1)

sərəncamlar vermək hüququ və onlara tabe olmağa məcbur edən qüvvə 
təşkilatda qulluqçunun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin 

maraqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar 
qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

itaət, səy, fəaliyyət, özünü aparmaq tərzi, müəssisə ilə onun əməkdaşları 
arasında müəyyən edilmiş razılaşmaya uyğun göstərilən zahiri hörmət nişanələri

qulluqçuya hər hansı hərəkətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər
eyni bir məqsədi güdən əməliyyatlar toplusu üçün bir rəhbər və bir proqram

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “İntizam” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
itaət, səy, fəaliyyət, özünü aparmaq tərzi, müəssisə ilə onun əməkdaşları 

arasında müəyyən edilmiş razılaşmaya uyğun göstərilən zahiri hörmət nişanələri
təşkilatda qulluqçunun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin 

maraqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar 
qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

ədalətli olmalı və imkan daxilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və 
qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək səyi həvəsləndirmək

qulluqçuya hər hansı hərəkətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər
eyni bir məqsədi güdən əməliyyatlar toplusu üçün bir rəhbər və bir proqram

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Sərəncam və əmrin vahidliyi” prinsipinə aid olan cəhət 
hansıdır (Çəki: 1)

qulluqçuya hər hansı hərəkətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər
təşkilatda qulluqçunun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin 

maraqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar 
qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

ədalətli olmalı və imkan daxilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və 
qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək səyi həvəsləndirmək

rəhbərliyin tendensiyalarından və şəraitdən asılı olaraq qəbul edilməli, yaxud 
rədd edilməlidir; müəssisə üçün ən çox əlverişli mərkəzləşmə dərəcəsinin 
tapılmasıdır

eyni bir məqsədi güdən əməliyyatlar toplusu üçün bir rəhbər və bir proqram



Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Rəhbərliyin vahidliyi” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır 
(Çəki: 1)

eyni bir məqsədi güdən əməliyyatlar toplusu üçün bir rəhbər və bir proqram 
təşkilatda qulluqçunun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin 

maraqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar 
qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

ədalətli olmalı və imkan daxilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və 
qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək səyi həvəsləndirmək

rəhbərliyin tendensiyalarından və şəraitdən asılı olaraq qəbul edilməli, yaxud 
rədd edilməlidir; müəssisə üçün ən çox əlverişli mərkəzləşmə dərəcəsinin 
tapılmasıdır

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların 
yuxarıdan aşağıya hərəkət etdiyi yol

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Xüsusi maraqların ümumilərə tabeçiliyi” prinsipinə aid 
olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

təşkilatda qulluqçunun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin 
maraqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar 
qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində
ədalətli olmalı və imkan daxilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və 

qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək səyi həvəsləndirmək
rəhbərliyin tendensiyalarından və şəraitdən asılı olaraq qəbul edilməli, yaxud 

rədd edilməlidir; müəssisə üçün ən çox əlverişli mərkəzləşmə dərəcəsinin 
tapılmasıdır

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların 
yuxarıdan aşağıya hərəkət etdiyi yol

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Heyətin mükafatlandırılması” prinsipinə aid olan cəhət 
hansıdır (Çəki: 1)

ədalətli olmalı və imkan daxilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və 
qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək səyi həvəsləndirmək

hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

rəhbərliyin tendensiyalarından və şəraitdən asılı olaraq qəbul edilməli, yaxud 
rədd edilməlidir; müəssisə üçün ən çox əlverişli mərkəzləşmə dərəcəsinin 
tapılmasıdır

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların 
yuxarıdan aşağıya hərəkət etdiyi yol

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Mərkəzləşmə” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 
1)

rəhbərliyin tendensiyalarından və şəraitdən asılı olaraq qəbul edilməli, yaxud 
rədd edilməlidir; müəssisə üçün ən çox əlverişli mərkəzləşmə dərəcəsinin 
tapılmasıdır 



hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların 

yuxarıdan aşağıya hərəkət etdiyi yol

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “İyerarxiya (skalyar zəncir)” prinsipinə aid olan cəhət 
hansıdır (Çəki: 1)

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların 
yuxarıdan aşağıya hərəkət etdiyi yol 

hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Nizam” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində 
təşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadə etsin, münasibətlərin 

harmoniyasını pozmayaraq hər kəsin əməyini mükafatlandırsın
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Ədalət” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir 

təşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadə etsin, münasibətlərin 
harmoniyasını pozmayaraq hər kəsin əməyini mükafatlandırsın

hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində 
kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir



planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Heyətin tərkibinin sabitliyi” prinsipinə aid olan cəhət 
hansıdır (Çəki: 1)

kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir 
təşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadə etsin, münasibətlərin 

harmoniyasını pozmayaraq hər kəsin əməyini mükafatlandırsın
hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində 
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Təşəbbüs” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı 
təşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadə etsin, münasibətlərin 

harmoniyasını pozmayaraq hər kəsin əməyini mükafatlandırsın
hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində 
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir 

Sual: A.Fayolun idarəetmənin “Korporativ ruh” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır 
(Çəki: 1)

təşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadə etsin, münasibətlərin 
harmoniyasını pozmayaraq hər kəsin əməyini mükafatlandırsın 

planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı 
hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi və ya hər kəs öz yerində 
heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək 

üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək lazımdır; ədalət xoş niyyətliliklə insaflı 
ədliyyənin ahəngdar nəticəsidir

kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir 

Sual: A.Fayolun idarəetmənin ümumi prinsipinlərindən düzgün olmayanını seçin 
(Çəki: 1)

seçki
korporativ ruh
təşəbbüs
heyətin tərkibinin sabitliyi
ədalət

Sual: A.Fayolun idarəetmənin ümumi prinsipinlərindən düzgün olanını seçin (Çəki: 1)
ədalət 
seçki
referendium



ideal
müxtəliflik

Sual: Fayolun ideyaları çox sahədə hansı məktəbin nümayəndələrinin (F.Teylorun, 
Q.Emersonun, Q.Fordun) nəzəriyyələri ilə oxşar olub «elmi menecment» məktəbinin 
«qızıl fondunu» təşkil edir (Çəki: 1)

amerikan menecment klassiklərinin
Böyük Britaniyada inzibati-dövlət idarəçiliyi klassiklərinin
Almaniyada inzibati-dövlət idarəçiliyi klassiklərinin
İsveç menecment klassiklərinin
heç biri

Sual: İnzibati - dövlət idarəetmə nəzəriyyəsinin təkamülünün ilk iki mərhələsində 
Fransada .......... daha çoх inkişaf etmişdir (Çəki: 1)

institusionalizm nəzəriyyəsi
motivasiyalı gigiyena nəzəriyyəsi
abstrakt nəzəriyyə
«Dualizm» nəzəriyyəsi
klaster nəzəriyyəsi

Sual: «Təkcə hüquqla reqlamentlənən dövlət institutlarını deyil, həm də başlıca 
olaraq onun tərəfindən tamamilə, yaxud qismən nəzərə alınmayan, hüquqdankənar 
mövcud olan institutlarını öyrənməyə başladılar».Bu fikr inzibati-dövlət idarəçiliyinin 
fransız məktəbinin hansı nümayəndəsinə məxsusdur (Çəki: 1)

M.Duverje
Q.Fordun
Q.Emersonun
F.Teylorun
Fayolun

Sual: İnzibati - dövlət idarəetməsinin Fransız məktəbinin hansıfilosofu «orqanizm 
institut» və «cisim  institut»u fərqləndirir (Çəki: 1)

M.Prelo
Q.Fordun
Q.Emersonun
F.Teylorun
Fayolun

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində M.Prelonun fikrincə ............... insitut bir 
ideologiyaya və ya ümumi tələbatlara görə birləşmiş, nüfuza və təsbit edilmiş 
qaydalara tabe olunmuş insan kollektividir (Çəki: 1)

orqanizm
cisim
siyasət
hakimiyyət
heç biri



Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində M.Prelonun fikrincə ............... instituta 
gəldikdə isə o, ümumi hüquqi şəklə salınmış və müəyyən quruluşda olan insan 
kollektivi yox, sadə hüquq normaları sistemidir (Çəki: 1)

cisim 
orqanizm
siyasət
hakimiyyət
heç biri

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində Duverjeyə görə institutlar – (Çəki: 1)
insan münasibətlərinin məlum modelləri, konkret münasibətlər isə bunların 

sürətidir ki, onlar beləliklə, sabit, dayanıqlı və möhkəm birləşmiş xarakter əldə edir
ümumi hüquqi şəklə salınmış və müəyyən quruluşda olan insan kollektivi yox, 

sadə hüquq normaları sistemidir
bir ideologiyaya və ya ümumi tələbatlara görə birləşmiş, nüfuza və təsbit edilmiş 

qaydalara tabe olunmuş insan kollektividir
qlobal problemlərin həllində aktiv fəaliyyət göstərmək, ixtisaslaşdırılmış, 

əməkdaşlıq postindustrial cəmiyyətdə dövlətin mühüm funksiyalarından birinə 
çevrilmişdir

hamısı

Sual: Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində Duverje institut anlayışında iki elementi 
ayrı-ayrı hissələrə parçalayır (Çəki: 1)

strukturu və əqidəni
cismi və əqidəni
hakimiyyət və mədəniyyəti 
hakimiyyət və əqidəni
strukturu və cismi

Sual: M.Duverje özünün hansı kitabında qeyd edir ki, politoloqların nəzəri 
konsepsiyaları prezidentə, baş nazirə, dövlət və siyasi xadimlərə faydalı olmalıdır, 
əks halda onlar mənalarını itirirlər (Çəki: 1)

Krala şah
İnsan cəmiyyətinin gələcəyi
İqtisadi nəzəriyyənin prinsipləri
İnzibatçılıq fəlsəfəsi
Rəqabət

Sual: F.Qoqel və A.Qroseye «Fransada siyasət» kitabında fransızların dövlətə ....... 
(Çəki: 1)

qarşı olmaqlarını vurğulayır, dövlətə olan dərin inamsızlığını, onu zəiflətməyə 
qeyri-ixtiyari meyilliyini qeyd edirlər

inandıqlarını və cəmiyyətin uğurlu gələcəyini dövlətin iqtisadi maraqları ilə üst-
üstə düşdüyünü qeyd edirlər



etibarlı, möhkəm, iradəli hakimiyyətin olğunu nəzərə alaraq dövlətə etimatını 
qeyd edirdilər

xalqla hakimiyyət arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilər
heç biri 

Sual: F.Qoqel və A.Qroseye qeyd edirdilər ki, məhz ......... amillər Fransada dövlət 
institutlarını xüsusilə sabitsizləşdirir (Çəki: 1)

subyektiv
obyektiv
qanuni
kollektiv
daxili və xarici

Sual: E.Fоr öz konsepsiyasında – (Çəki: 1)
yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyəti, xüsusən də bələdiyyə və kommunalar 

səviyyəsində əhəmiyyətli surətdə genişləndiməyi, zəhmətkeşləri dövlət işlərini 
idarəetməyə geniş cəlb etməyə təklif edirdi

gəlir vergisinin daha dinamik olduğu üçün mərkəzi idarə tərəfindən, daşınmaz 
əmlakdan alınan vergiləri, o cümlədən bina və ərazi vergisinin yerli özünüidarələr 
tərəfindən müəyyən edilib, toplanmasını təklif edir

xalqla hakimiyyət arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilər
etibarlı, möhkəm, iradəli hakimiyyətin olğunu nəzərə alaraq dövlətə etimatını 

qeyd edirdilər
hökumətə fəaliyyətləri ilə əlaqədar informasiyaların yığılması işinin təşkilində yeni 

metodlardan istifadəni də təklif edir

Sual: Fransız inzibati -dövlət idarəçiliyinin yeni tip daha bir radikal nəzəriyyəsi kim 
tərəfindən işlənmişdir (Çəki: 1)

M.Ponyatovski
Q.Ford
Q.Emerson
F.Teylor
Fayol

Sual: «Radikalların doktrina elementləri» hansı tanınmış Fransız filosofuna 
məxsusdur (Çəki: 1)

Alen
M.Ponyatovski
Q.Emerson
F.Teylor
Fayol

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 20



Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Fransız filosofu Alenin fikrincə ünsiyyətin baş verdiyi insanların çevrəsi, yerinə 
yetirilən işin xarakteri tədricən dövlət qulluqçularında bir sıra xarakterik keyfiyyətləri 
inkişaf etdirir (Çəki: 1)

hamısı
son dərəcə ehtiyatlılıq
məxfiliyə meyillik
skeptisizm
ədabazlıq

Sual: Filosof dövlət aparatında tərəfdaşlıq haqda yazırdı (Çəki: 1)
bürokratlar həmişə bir-birini pis yerinə yetirilmiş işə görə müxtəlif sanksiyalardan 

müdafiə edirlər
yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyəti, xüsusən də bələdiyyə və kommunalar 

səviyyəsində əhəmiyyətli surətdə genişləndiməyi, zəhmətkeşləri dövlət işlərini 
idarəetməyə geniş cəlb etməyə təklif edirdi

qarşı olmaqlarını vurğulayır, dövlətə olan dərin inamsızlığını, onu zəiflətməyə 
qeyri-ixtiyari meyilliyini qeyd edirlər

etibarlı, möhkəm, iradəli hakimiyyətin olğunu nəzərə alaraq dövlətə etimatını 
qeyd edirdilər

hamısı

Sual: Fransız dövlət inzibatçılığı məktəbinin təhlilində Fransanın keçmiş prezidenti 
Jiskar DEstenin hansı kitabını çox əhəmiyyətlidir (Çəki: 1)

Fransız demokratiyası
İnsan cəmiyyətinin gələcəyi
İqtisadi nəzəriyyənin prinsipəri
İnzibatçılıq fəlsəfəsi
Krala şah

Sual: Fransız dövlət inzibatçılığı məktəbinin təhlilində Fransanın keçmiş prezidenti 
Jiskar DEstenin hansı konsepsiyasını təklif edir (Çəki: 1)

sosial dövlət konsepsiyasını
Klaster konsepsiyasını
yetərli elmi-empirik nailiyyətlər dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını
dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını
neosfera konsepsiyasını

Sual: Avropadakı inzibati-dövlət idarəetmə məktəbləri arasında ən nüfuzlusu 
hansıməktəbidir (Çəki: 1)

Alman



 Fransız
İngiltərə
İsveç
Amerika

Sual: “Almaniyada dövlət ənənələrinin möhkəmliyi səbəbindən indiyə qədər bir 
konsepsiya mövcud olmaqda davam edir ki, bu konsepsiyaya görə siyasət elmi – 
dövlətçilikdir” fikri hansı siyasətçiyə məxsusdur (Çəki: 1)

K.Lenk
V.Veber
E.Forsthoff
H.Kun
E.Hippel

Sual: Klassik ənənələr ruhunda olan alman siyasətçilərinin böyük hissəsi dövlət 
inzibatçılığının təcəssümündə ....................... reallaşması sferasını görür (Çəki: 1)

transsendental idrakı, daimi dəyərləri və azadlığın
innovasiya qərarlarının qəbul edilməsi, layihəyə qədər, layihə qərarlarının təhlili 

və əsaslandırılması sahəsində müxtəlif xidmətlər təklif etməklə layihənin
insan kapitalının
məhsul və xidmətlərin
əmək potensialının

Sual: «Dövlət insanlarla yaşayır: insan onu əsaslandırır, formalaşdırır, ona rəhbərlik 
edir və eyni zamanda onu öz taleyi kimi qəbul edərək orada ya¬şayır» fikri 
Almaniyada inzibati-dövlət idarəçiliyində kimə məxsusdur (Çəki: 1)

H.Kun 
V.Veber
E.Forsthoff
K.Lenk
E.Hippel

Sual: Almaniya inzibati-dövlət idarəetməyə sosioloji yanaşma üçün ən tipik 
konsepsiya kimin konsepsiyasıdır (Çəki: 1)

V.Veberin
H.Kun
E.Forsthoff
K.Lenk
E.Hippel

Sual: Aşağıdakı fikrlərdən hansı V.Veberə məxsusdur (Çəki: 1)
Dövlət aparatının kəmiyyətcə artırılması və onun sosial funksiyalarının 

genişləndirilməsi pis xidmət ola bilər. Dövlətin mexaniki artımını tələb etmək - 
vəziyyəti daha da pisləşdirmək deməkdir

Dövlət insanlarla yaşayır: insan onu əsaslandırır, formalaşdırır, ona rəhbərlik edir 
və eyni zamanda onu öz taleyi kimi qəbul edərək orada yaşayır 



Müasir adam tamamilə idarəedilən olur
Biz şahidik ki, cəmiyyətin inzibati-dövlət idarələri, qanunlar, eləcə də sosial-siyasi 

strukturların timsalında mövcud olan qarşıda formaları insanın xarici dayaqlarıdır
hamısı

Sual: Lüdviq Erhardın konsepsiyası dövlət inzibatçılığının ....... rolunun artırılması ilə 
bağlıdır (Çəki: 1)

sosial
əsas iqtisadi resurs
iri korporasiyaların
bərqərar olmasında özül
xarici «mənəvi» amil

Sual: Lüdviq Erhardın konsepsiyasına görə dövlət inzibatçılığında iqtisadiyyatın 
dövlət tənzimlənməsi tədbirlərinin gücləndirilməsini nəzərdə tutur (Çəki: 1)

hamısı
mülkiyyətin paylanması 
iqtisadi böhranların yumşaldılması üzrə böyük tədbirlər vasitəsilə konservativ 

sosial strukturu aradan qaldırılması
kapitalın demokratikləşdirilməsi
sinfi ziddiyyətlərin yumşaldılması üzrə böyük tədbirlər vasitəsilə konservativ 

sosial strukturu aradan qaldırılması

Sual: Almaniya inzibati-dövlət idarəetməsinə monistik yanaşmanı kimlər təklif edir 
(Çəki: 1)

struktur-funksional yanaşma tərəfdarları
bihevioralizm tərəfdarları
yerli özünüidarəetmənin dövlətçilik nəzəriyyəsinin
"sosial rifah" nəzəriyyəsi tərəfdarları
heç biri

Sual: Almaniya inzibati-dövlət idarəetməsində sosial münaqişə nəzəriyyəsinin 
yaradıcısı kimdir (Çəki: 1)

R.Darendorf
T.Parson
K.İ.Varlamov
Lüdviq Erhard
E.Hippel

Sual: Aşağıdakı nəzəriyyələrdən hansı R.Darendorfa məxsusdur (Çəki: 1)
sosial münaqişə nəzəriyyəsi
inzibatçılıq nəzəriyyəsi
milli iqtisadi planlaşdırma nəzəriyyəsi
dualizm nəzəriyyəsi
hər biri



Sual: Aşağıdakılardan hansı Alman inzibati-dövlət idarəetmə məktəbinin 
nümayəndəsidir (Çəki: 1)

Lüdviq Erhard
D.İston
Q.Saymon
D.Trumen
F.Hersberq

Sual: Aşağıdakılardan hansı Alman inzibati-dövlət idarəetmə məktəbinin 
nümayəndəsi deyil (Çəki: 1)

D.Trumen
K.Lenk
H.Kun
V.Veber
Lüdviq Erhard

Sual: Hansı alim tərəfindən Alman inzibati-dövlət idarəetməsinin müxtəlif 
səviyyələrində münaqişələrin tənzimlənməsi və «kanalizasiyalaşdırılması» üsullarını 
təklif etmiş və münaqişələri təsdiqləyən, onların gedişini rəsmiləşdirən liberal yüksək 
mobilli cəmiyyət proqramını işləmişdir (Çəki: 1)

R.Darendorf
T.Parson
K.İ.Varlamov
Lüdviq Erhard
E.Hippel

Sual: İnzibati-dövlət idarəetmə strukturuna təsir göstərən daha bir mühüm amil – 
(Çəki: 1)

siyasi rejimlərdir
qeyri-sabitlikdir
natamam quruluşdur
destruktiv mövqedir
heç biri

Sual: İnzibati-dövlət idarəetmə strukturuna təsir göstərən hansı rejimlər çərçivəsi 
daxilində inzibati orqanlar fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)

siyasi
ictimai
real zaman
azad əmtəə tədavülü
viza
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Sual: Dövlətin ərazicə təşkilinin müəyyənləşdirilməsi nöqteyi-nəzərdən inzibati-dövlət 
idarəetmənin hansı tipi var (Çəki: 1)

unitar və federal tipi
kommuna və federal tipi
unitar və kommuna tipi
inzibati və federal tipi
inzibati və kommuna tipi

Sual: Hansı sistemə görə oraya daxil olan ərazilərə çox az muxtariyyət verir, əsas 
idarəetmə bilavasitə paytaxtdan həyata keçirilir (Çəki: 1)

unitar
kommuna
federal
inzibati
hamısı

Sual: İnzibati ərazi bölgüsü Fransada aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
departamentlər
əyalətlər
qraflıq
ştatlar
kantonlar

Sual: İnzibati ərazi bölgüsü İtaliyada aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
əyalətlər 
departamentlər
qraflıq
ştatlar
kantonlar

Sual: İnzibati ərazi bölgüsü İsveçdə aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
qraflıq 
departamentlər
əyalətlər
ştatlar
kantonlar

Sual: İnzibati ərazi bölgüsü Braziliyada aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)



ştatlar 
departamentlər
əyalətlər
qraflıq
kantonlar

Sual: İnzibati ərazi bölgüsü İsveçrədə aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
kantonlar 
departamentlər
əyalətlər
qraflıq
ştatlar

Sual: Unitar sistemə malik ərazi bölgüsü departament olan ölkə aşağıdakılardan 
hansıdır (Çəki: 1)

Fransa
İsveçrə
Braziliya
İsveç
İtaliya

Sual: Konfederasiyalara xas olan cəhət aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
adətən, uzunmüddətli olmur, onlar ya hissələrə bölünür, ya da federasiyalara 

çevrilir
oraya daxil olan ərazilərə çox az muxtariyyət verir, əsas idarəetmə bilavasitə 

paytaxtdan həyata keçirilir
bəzi kommersiya məqsədlərinə nail olmaq üçün birgə və bir-birni tamamlayan 

resurslardan istifadə əsasında sinergetik effektə gətirib çıxaran iki və daha çox 
ortağın uzunmüddətli və dayanıqlı kooperasiyasının müxtəlif formaları başa düşülür

artıq mövcud olan əlaqələrdə dəyişikliklər baş verir, bəzi işçilər eyni zamanda iki 
rəhbərliyin tabeliyində olurlar

 hamısı

Sual: Milli birliyin saxlanılmasında yeganə üsul kimi çıxış edir – (Çəki: 1)
federal tipi
kommuna tipi
unitar tipi
əyalət tipi
heç biri

Sual: Federal sistemdə dövlətlərin əksəriyyətində idarəetmənin hansı səviyyəsi vardır 
(Çəki: 1)

milli, regional və yerli
unitar, regional və yerli
milli, regional və unitar



unitar, milli və yerli
heç biri

Sual: Federal quruculuq zamanı dövlətin inzibati funksiyaları hüquqi və faktiki 
olaraq .......... arasında paylaşdırılır (Çəki: 1)

federasiya subyektləri
departamentlər subyektləri
əyalətlər subyektləri
qraflıq subyektləri
hamısı 

Sual: Unitar sisteminin hansı aşağıdakı xüsusiyyəti vardır (Çəki: 1)
hakimiyyət və mərkəzi rəhbərlik yerli hakimiyyətlər üzərində mühüm nəzarətə 

malikdir
oraya daxil olan ərazilərə çoxlu muxtariyyət verir
bəzi kommersiya məqsədlərinə nail olmaq üçün birgə və bir-birni tamamlayan 

resurslardan istifadə əsasında sinergetik effektə gətirib çıxaran iki və daha çox 
ortağın uzunmüddətli və dayanıqlı kooperasiyasının müxtəlif formaları başa düşülür

artıq mövcud olan əlaqələrdə dəyişikliklər baş verir, bəzi işçilər eyni zamanda iki 
rəhbərliyin tabeliyində olurlar

adətən, uzunmüddətli olmur, onlar ya hissələrə bölünür, ya da federasiyalara 
çevrilir

Sual: İnzibati-dövlət idarəetməsinin unitar sisteminin çatışmazlıqlarına aiddir – (Çəki: 
1)

dövlətlərdə konsentrasiyası vətəndaşlarda elə bir təsəvvür yarada bilər ki, yerli 
problemlərin həlli zamanı hansısa fəallıq göstərmək faydasızdır, çünki istənilən 
hakimiyyət paytaxta əsaslanır

vətəndaşlar daha çox yerli rəhbərliyə yaxın olur, ona görə də onların vəzifəli 
şəxslərinə təsir göstərə, qərarların necə qəbul edilməsini və onların nəticələrinin 
necə olmasını görə bilirlər

yerli səviyyədə operativ qərarların qəbulu imkanının olması
yerli rəhbərlik ilə yeni proqramları eksperimentdən keçirmək iri inzibati vahidlərdə 

olduğundan daha asandır
hamısı

Sual: Milli (federal) idarəetmə səviyyəsi ......... ibarətdir (Çəki: 1)
hamısı
ölkələrin əksəriyyətində bu səviyyə prezident rəhbərliyindən
hakimiyyət aparatından
parlament aparatından
ali məhkəmədən

Sual: İdarəetmənin (qraflıq, şəhər) yerli səviyyəsi həm unitar, həm də federal 
dövlətlərdə inzibati-idarəetmənin yerli səviyyəsində, bir qayda olaraq, hansı əsas 
funksiya yerinə yetirir (Çəki: 1)



hamısı
 polisin və yanğınsöndürmə mühafizəsinin təmin edilməsi, eləcə də səhiyyə 

xidmətləri də daxil olmaqla, ictimai təhlükəsizlik
yaşlı, əlil və uşaqlara yardım proqramları
zonalaşdırma, yol təhlükəsizliyi, istehlakçıların müdafiəsi də daxil olmaqla, 

funksiyaları tənzimləyən
ictimai tikintinin planlaşdırılması

Sual: İnzibati-dövlət idarəetmənin federal sistemi yerli idarəetmənin əsas vahidləri 
(Çəki: 1)

qraflıq və şəhər
departamentlər və şəhər
departamentlər və qraflıq
departamentlər və əyalətlər
şəhər və əyalətlər

Sual: Operativ xidmətlər – (Çəki: 1)
bilavasitə əhaliyə xidmət göstərən inzibati vahidlər bununla da bu inzibati 

idarənin və ya xidmətin, məsələn, poçt bölməsinin, bələdiyyə kitabxanasının, 
prefekturada şəxsiyyət vəsiqəsi bürosunun yaradılması ilə əlaqədar məsələləri 
həyata keçirir

sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzibati qurumlardır, onların fəaliyyəti 
digər xidmətlərə, müxtəlif vəsaitlərə və ya xidmətlərə sərəncamın verilməsi 
formasında maddi və qeyri-maddi xarakterli yardımların göstərilməsindən ibarətdir

sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzibati qurumlardır, bu xidmət növünə 
ehtiyac olduqda yardımlar göstərə bilərlər

müqavilə ilə fəaliyyət göstərirlər, xidmət sahələri dar çərçivədədir
heç biri

Sual: Köməkçi xidmətlər – (Çəki: 1)
sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzibati qurumlardır. Onların fəaliyyəti 

digər xidmətlərə, müxtəlif vəsaitlərə və ya xidmətlərə sərəncamın verilməsi 
formasında maddi və qeyri-maddi xarakterli yardımların göstərilməsindən ibarətdir

bilavasitə əhaliyə xidmət göstərən inzibati vahidlər bununla da bu inzibati 
idarənin və ya xidmətin, məsələn, poçt bölməsinin, bələdiyyə kitabxanasının, 
prefekturada şəxsiyyət vəsiqəsi bürosunun yaradılması ilə əlaqədar məsələləri 
həyata keçirir

sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzibati qurumlardır, bu xidmət növünə 
ehtiyac olduqda yardımlar göstərə bilərlər

müqavilə ilə fəaliyyət göstərirlər, xidmət sahələri dar çərçivədədir
heç biri

Sual: ......... - dövlətin idarə olunması, milli əhəmiyyətli işlərin aparılması sənətidir 
(Çəki: 1)

Siyasət
iqtisadiyyat
təcrübə



demokratiya
hamısı
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Sual: Amerikada milli ideya – (Çəki: 1)
hər kəs milyonçu ola bilər
istehlak cəmiyyətinin qurulması 
maddi gəlir
azadlıq hər kəsə məxsusdur
siyasətlə hər kəs məşğul ola bilər

Sual: 1945-ci ildən sonra Yaponiyada milli ideya kimi istehlak cəmiyyətinin qurulması 
götürülmüş və “üç sərvətə”  sahib olmaqda əks edilmişdir 1. televizor 2. 
paltaryuyan maşın 3. soyuducuya 4. velosipet 5. ev (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 5

Sual: Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlətin qurulması tarixən sınaqdan 
çıxmış bəzi cəhətlərin bərqərar olmasını zəruri edir (Çəki: 1)

hamısı
xalqın azad şəkildə öz iradəsini bildirməsi 
mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsində plüralizmin və sosial-siyasi 

qüvvələrin bərabərhüquqluğunun gözlənilməsi 
şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarına riayət olunması məqsədilə ictimai həyatın 

bütün sferalarında qanunun aliliyinin təmin olunması
müstəqil Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil olunması

Sual: Müstəqillik dövründə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
demokratik dövlətə xas olan aşağıdakı cəhətləri özündə təsbit etmişdir (Çəki: 1)

hamısı
xalqın azad şəkildə öz iradəsini bildirməsi
mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsində plüralizmin və sosial-siyasi 

qüvvələrin bərabərhüquqluğunun gözlənilməsi



şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarına riayət olunması məqsədilə ictimai həyatın 
bütün sferalarında qanunun aliliyinin təmin olunması

müstəqil Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil olunması

Sual: Demokratik dövlətlərdə məqsədyönlülük müxtəlif ictimai qrup və təşkilatların 
maraqlarının ............. yolu ilə aparılır (Çəki: 1)

tarazlaşdırılması və nizamlanması
pozulması və nizamlanması
tapdalanması və tarazlaşdırılmas
pozulması və tapdalanması
heç biri

Sual: Dövlət orqanları tərəfindən reallaşan idarəetmə funksiyalarının həyata 
keçirilməsi ayrı-ayrı işgüzar təşkilatların bazar mühitində işləməsi çərçivəsini ........... 
(Çəki: 1)

məhdudlaşdırmalıdır
genişləndirməlidir
bərabərləşdirilməlidir
inkişaf etdirməlidir
 hamısı

Sual: Müasir şəraitində demokratik dövlətin idarəetmə sistemi aşağıdakı mühüm 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi imkanını yaratmalıdır (Çəki: 1)

hamısı
əməkhaqqının minimum həddinə, müvafiq standartlara uyğun iş şəraitinə dövlət 

təminatı
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mülkiyyət, əmək, kapital və sosial yardım üzrə 

gəlirlərə və onların real dəyərinə təminat
təhsil, mənzil və sağlamlığın müdafiəsi hüququna təminat
müxtəlif inzibati, regional və vəzifə imtiyazlarının ləğvinə təminat

Sual: Mülkiyyət hüququna təminatı dedikdə hansı mülkiyyət formalarının qorunması 
nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

hamısı
özəl mülkiyyətin
dövlət mülkiyyətin
bələdiyyə mülkiyyətin
ictimai təşkilatların mülkiyyətin

Sual: Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi və dövlət idarəetmə funksiyalarının bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində icrası iqtisadiyyatın idarə edilməsi sisteminin ideologiyasının 
dəyişdirilməsini və buna uyğun olan lazımi praktiki işlərin görülməsini zəruri edir 
(Çəki: 1)

hamısı
dövlət tərəfindən nəzərdə tutulan hər bir verginin müvafiq vergi ödəyicilərindən 

tutulmasına təminat



qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan fəaliyyətin aparılmamasına təminat
təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi fəallığının stimullaşdırılmasına təminat
iriməqsədli layihələrin həyata keçirilməsində dövlət sahibkarlığına təminat

Sual: İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilatı quruluşunu müəyyən edən parametrlər 
aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

hamısı
müasir vəziyyətdə dövlətin apardığı iqtisadi siyasət
idarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı
dövlət idarəçiliyində işləyən idarəetmə heyətinin tərkibi və peşəkar səviyyəsi
idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirmə səviyyəsi

Sual: İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilatı quruluşunu müəyyən edən parametrlər 
hansı düzgün göstərilməmişdir (Çəki: 1)

dövlət özlərini idarə edən ayrı-ayrı icmalardan ibarətdirki bunun əhatə genişliyinin 
səviyyəsi

müasir vəziyyətdə dövlətin apardığı iqtisadi siyasət
idarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı
dövlət idarəçiliyində işləyən idarəetmə heyətinin tərkibi və peşəkar səviyyəsi
idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirmə səviyyəsi

Sual: Müasir iqtisadiyyatının idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun özbaşına 
dəyiş¬məsi tamamilə ....... (Çəki: 1)

yolverilməz olmalıdır
məqsədəuyğundur
münasibdir
düzgündür
heç biri

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Valyuta-pul təsərrüfatı”nın hansı təsir sahəsi 
var (Çəki: 1)

hamısı
dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi və strukturu
qiymətlərin səviyyəsi və dinamikası
dönərli valyutalara nisbətdə milli valyutanın məzənnəsi
Respublikanın ticarət və tədiyyə balansının formalaşması

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Valyuta-pul təsərrüfatı”nın təsir sahəsinə aid 
deyil (Çəki: 1)

xarici ölkələrin iqtisadiyyatına məxsus pul dövriyyəsi
dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi və strukturu
qiymətlərin səviyyəsi və dinamikası
dönərli valyutalara nisbətdə milli valyutanın məzənnəsi
Respublikanın ticarət və tədiyyə balansının formalaşması



Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Kredit siyasəti”nın hansı təsir sahəsi var 
(Çəki: 1)

hamısı
iqtisadi konyunktur
məşğulluq
iqtisadiyyatın sahə və ərazi quruluşu
qiymətlərin səviyyəsi və dinamikası

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Kredit siyasəti”nın hansı təsir sahəsinə aid 
deyil (Çəki: 1)

vergi siyasəti
iqtisadi konyunktur
məşğulluq
iqtisadiyyatın sahə və ərazi quruluşu
qiymətlərin səviyyəsi və dinamikası

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Vergi siyasəti”nın hansı təsir sahəsi var (Çəki: 
1)

hamısı
inflyasiya
sosial sahə
elmi-texniki tərəqqi
investisiya fəallığı

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Vergi siyasəti”nın hansı təsir sahəsinə aid 
deyil (Çəki: 1)

əhalinin sosial müdafiəsi
inflyasiya
sosial sahə
elmi-texniki tərəqqi
investisiya fəallığı

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Qiymət siyasəti”nın hansı təsir sahəsi var 
(Çəki: 1)

hamısı
əhalinin sosial müdafiəsi
ticarət balansının formalaşması
daxili bazarın qorunması
iqtisadiyyatın strukturu

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində “Qiymət siyasəti”nın hansı təsir sahəsinə aid 
deyil (Çəki: 1)

elmi-texniki tərəqqi
əhalinin sosial müdafiəsi
ticarət balansının formalaşması



daxili bazarın qorunması
iqtisadiyyatın strukturu

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi sistemində iqtisadi mənafe daşıyıcılarına aiddir 
(Çəki: 1)

hamısı
muzdlu işçilər və mülkiyyətçilər
yefermer və təsərrüfat üzvləri
kiçik və iri sahibkarlar
firma və banklar

Sual: Postindustrial dövrdə isə əsas iqtisadi resurs rolunu ........ oynayır (Çəki: 1)
informasiya
əmək
sahibkarlıq bacarığı
kapital
torpaq

Sual: ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropanın güclü iqtisadiyyata malik olan dövlətlərində 
korporativ hakimiyyətin artmasının aşağıdakı keyfiyyət parametrini görmək olar (Çəki: 
1)

hamısı
xalq təsərrüfatının hasilat və emal sahələrinin ictimai əmək bölgüsündə struktur 

payının azalması, əksinə xidmət sferalarının geniş şəbəkələrinin inkişafı
elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi və XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq, 

nəticə etibarilə, cəmiyyətin nəzəri biliklərindən asılılığı prosesini sürətləndirən 
informasiya texnologiyalarının genişşaxəli inkişafı

«İntellektual institutların» cəmiyyətin aparıcı təsisatlarına çevrilməsi
iqtisadiyyatda məşğul olanların əksəriyyətini təşkil edən peşəkarlar və texniki 

mütəxəssislərdən ibarət yeni sinfin texnokratlar sinfinin formalaşması

Sual: Hasilat sahələri: kənd təsərrüfatı, mədən işləri, balıqçılıq olan “Sənayeyə-
qədərki cəmiyyət”ə aid olan region hansıdı (Çəki: 1)

Afrika
Qərbi Avropa
Yaponiya



Amerika Birləşmiş Ştatları
heç biri

Sual: Əsas peşələri kəndli, mədən fəhləsi, balıqçı, qara fəhlə olan Postindustrial 
cəmiyyətə aid olan region hansıdır (Çəki: 1)

Amerika Birləşmiş Ştatları 
Qərbi Avropa
Yaponiya
Afrika
Latın Amerikası

Sual: Əsas peşələri “Emal sənayesi; istehsal, təkrar emal olan” sənaye cəmiyyətində 
aid olan region hansıdır (Çəki: 1)

SSRİ 
Amerika Birləşmiş Ştatları
Asiya
Afrika
Latın Amerikası

Sual: Müasir həyatda Platonun ideal dövlət haqqındakı fikirləri hansı modeli ilə üst-
üstə düşür (Çəki: 1)

korporativ holdinq
iqtisadi məkanın tarazlıq
superindustrial
sivilizasiyanın inkişafı
Reqressiya

Sual: İdeal dövlət haqqında - «Biz düzgün quruluşa malik dövləti əzabları və 
sağlamlığı onu təşkil edən hissələrdən asılı olan bədənlə eyniləşdiririk» fikrin sahibi 
kimdir (Çəki: 1)

Platon
J.Drijek
heç biri
Y.Meen
L.Uayt

Sual: Platon «mənfi tipli» dövlət quruluşundan yəni ……… qorunmağı məqsədəuyğun 
hesab etmişdir (Çəki: 1)

hamısı
timokratiyadan
oliqarxiyadan
demokratiyadan
tiraniyadan



Sual: Mükəmməl quruluşlu dövlətdən kənarlaşmış ən pis dövlət quruluşunu 
Platon ........... adlandırmışdır (Çəki: 1)

tiraniyanı
timokratiyanı
oliqarxiyanı
demokratiyanı
heç biri

Sual: Platon hansı quruluşu özündən əvvəlki quruluşun – demokratiyanın xələfi və bir 
nəfərin hamını idarə etməsi sistemi kimi səciyyələndirmişdir (Çəki: 1)

tiraniyanı
timokratiyanı
oliqarxiyanı
demokratiyanı
heç biri

Sual: “Cəmiyyətdə korporativ hakimiyyətin artması xüsusiyyətləri” müasir dövrün 
aparıcı alimlərindən olan O.Tofflerin hansı modelində bildirilirdi (Çəki: 1)

superindustrial
korporativ holdinq
reqressiya
sivilizasiyanın inkişafı
iqtisadi məkanın tarazlıq

Sual: Superindustrial modelin yaradıcısı kimdir (Çəki: 1)
O.Toffler
 Platon
heç biri
Y.Meen
L.Uayt

Sual: C.Makdermota görə neçə korporativ sinif mövcuddur (Çəki: 1)
3
2
4
5
1

Sual: Azərbaycan cəmiyyətində korporativ hakimiyyətin artması xüsusiyyətləri 
hansından ibarət ola bilər (Çəki: 1)

hamısı
dövlət qlobal problemlərin həllini reallaşdıran institutdur
dövlət ictimai rifahın istehsalçısıdır
dövlət nəhəng investordur
dövlət sosial texnologiyadır



Sual: Korporativ dövlət müxtəlif kanallar sistemi vasitəsilə aşağıda qeyd olunan hansı 
məsələnin həllini reallaşdırmalıdır (Çəki: 1)

hamısı
Vətəndaşların yaradıcılıq potensialının geniş təkrar istehsalı sferasını fasiləsiz 

təhsil sistemi qismində inkişaf etdirməlidir
informasiya şəbəkələrinin yaradılması işini sürətləndirmək, hamının bu 

sistemdən istifadə imkanını təmin etmək, bu şəbəkələrin sabit fəaliyyətini və 
demokratikliyini təmin etmək

yüksək texnologiyaların inkişafının prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmək 
yüksək texnologiyaların inkişaf sahələrinə investisiya qoyuluşuna yardımçı olmaq

Sual: Analoji müəssisə - şəbəkələr müxtəlif formalarda fəaliyyət göstərir və bu 
formalara aşağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 1)

hamısı 
vasitəçilik
lisenziyalaşdırma
daxili nəticələri təmin edən yoldaşlıq
xarici nəticələri təmin edən mərkəzlər

Sual: «Az olsun, yaxşı olsun» prinsipi neçənci əsrin ən geniş yayılmış iqtisadi 
prinsiplərindən biridir (Çəki: 1)

XX
 XXI
 XIX
XVIII
XVII

Sual: Postindustrial inkişafın makroiqtisadi göstəricilərini, müxtəlif iqtisadi hadisə və 
təzahürlərin ölçülməsində istifadə edilən aşağıdakı neçə tip uçot sistemi fəaliyyətdədir 
(Çəki: 1)

4
3
2
5
6

Sual: Postindustrial inkişafın makroiqtisadi göstəricilərini, müxtəlif iqtisadi hadisə və 
təzahürlərin ölçülməsində istifadə edilən aşağıdakı hansı tip uçot sistemi 
fəaliyyətdədir (Çəki: 1)

hamısı
Milli gəlir və milli məhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan əmtəə və 

xidmətlərin ümumi dəyərini cəmləşdirir və xalis gəlirin ev təsərrüfatları, hökumət, 
biznes və xarici iqtisadi agentlər tərəfindən bölüşdürülməsini əks etdirir

Pul axınlarının milli hesabı ev təsərrüfatları və hökumət də daxil olmaqla fond 
axınlarının maliyyə və qeyri-maliyyə vahidləri arasında fond axınlarını izləyir



Milli sənaye hesabları müxtəlif biznes vahidləri, hökumət, ev təsərrüfatları və 
xarici iqtisadi agentlər arasında alınmış və satılmış əmtəələrin və xidmətlərin 
dəyərlərini müəyyənləşdirir

Milli rifah, yaxud milli aktivlər hesabı ölkənin aktivlərinin və resurslarının təkrar 
istehsalını genişləndirir

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Milli rifah, yaxud milli aktivlər hesabı ölkənin aktivlərinin və resurslarının təkrar 
istehsalını ......... (Çəki: 1)

genişləndirir
tənəzzülə uğradır
azaldır
sabit saxlıyır
heç biri

Sual: Cəmiyyətdə korporativ hakimiyyət artdıqca, postindustrial inkişafın tam 
səciyyələndirilməsi üçün ............ tətbiq edilməsi zərurəti meydana çıxır (Çəki: 1)

Sosial Hesablar Sisteminin
yerli özünüidarənin qarşılıqlı münasibətləri sisteminin
qarşılıqlı münasibətlərinin mütərəqqi sisteminin
sərt inzibati-amirlik sisteminin
baş verənlərin mərkəzində yeni mülkiyyət sisteminin

Sual: Sosial Hesablar Sisteminin yaradılması üzrə işlər aşağıda qeyd edilən hansı 
məqsədə çatmaq üçün yönəldilməlidir (Çəki: 1)

hamısı
yeniləşdirmələrin sosial məsrəflərinin və xeyrinin ölçülməsi
sosial xərclərin ölçülməsi
sosial tələbatların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə «maliyyə büdcələri»nin 

yaradılması
iqtisadi imkanlar və sosial hərəkat indikatorlarının axtarışı

Sual: Sosial problemlərin aşkar edilməsi, öyrənilməsi və qarşısının vaxtında alınması 
üçün məqsədli ............. istifadə mühüm effekt verə bilər (Çəki: 1)

nailiyyət büdcələrindən
maliyyə büdcəsindən
qeyri-büdcə fondlarından



yerli büdcəsindən
heç biri

Sual: Hansı variantda qeyd edilən cavab «insan aktivləri» dəyərinin işlənilməkdə olan 
göstəriciləridir (Çəki: 1)

iqtisadi imkanlar və sosial hərəkat indikatorları
cəmiyyətdə mövcud olan məhdud makroiqtisadi
texnoloji quruluşların inkişaf səviyyəsi
balansın likvidlik (pula çevriləbilmə)
hamısı

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün əsas texnoloji 
quruluşuna daxildir (Çəki: 1)

sənaye, postindustrial və yeni quruluş
ancaq sənaye quruluşu
ancaq postindustrial quruluş
ancaq yeni quruluş
heç biri

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün sənaye quruluşuna 
aiddir (Çəki: 1)

hamısı
avtomobilqayırma
metallurgiya
elektrotexnika
neft hasilatı və email

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün sənaye quruluşuna 
aid deyil (Çəki: 1)

proqram təminatı
avtomobilqayırma
metallurgiya
elektrotexnika
neft hasilatı və email

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün postindustrial 
quruluşuna aiddir (Çəki: 1)

hamısı
proqram təminatı
yarımkeçiricilər texnologiyası
rabitənin optik-lifli xətləri
nüvə energetikası

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün postindustrial 
quruluşuna aid deyil (Çəki: 1)



metallurgiya
proqram təminatı
yarımkeçiricilər texnologiyası
rabitənin optik-lifli xətləri
nüvə energetikası

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün yeni quruluşuna 
aiddir (Çəki: 1)

hamısı
biotexnologiyalar
qeyri-ənənəvi energetika
molekulyar elektronika
multimedia kommunikasiyalar

Sual: Postindustrial cəmiyyət anlayışının konkretləşdirilməsi üçün yeni quruluşuna aid 
deyil (Çəki: 1)

neft hasilatı və emalı
biotexnologiyalar
qeyri-ənənəvi energetika
molekulyar elektronika
multimedia kommunikasiyalar

Sual: Avtomobilqayırma, metallurgiya, elektrotexnika, neft hasilatı və emalı əsas 
texnoloji quruluşlar hansı təsnifatına aiddir (Çəki: 1)

sənaye quruluşu
postindustrial quruluş
yeni quruluş
yarımkeçiricilər texnologiyası
heç biri

Sual: BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın birinci sektoruna aiddir (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsərrüfatları
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika, 

qaz və su təchizatı
ticarət, nəqliyyat, anbar, rabitə, maliyyə institutları, sığorta sistemi, daşınmaz 

əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sferaları aiddir
anbar, rabitə, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika və su təchizatı
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kənd təsərrüfatı

Sual: BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın ikinci sektoruna aiddir (Çəki: 1)
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika, 

qaz və su təchizatı 
kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsərrüfatları
ticarət, nəqliyyat, anbar, rabitə, maliyyə institutları, sığorta sistemi, daşınmaz 

əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sferaları aiddir



anbar, rabitə, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika və su təchizatı
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kənd təsərrüfatı

Sual: BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın üçüncü sektoruna aiddir (Çəki: 1)
ticarət, nəqliyyat, anbar, rabitə, maliyyə institutları, sığorta sistemi, daşınmaz 

əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sferaları aiddir
kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsərrüfatları
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika, 

qaz və su təchizatı
anbar, rabitə, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika və su təchizatı
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kənd təsərrüfatı

Sual: Kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsərrüfatları BMT-nin 
təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir (Çəki: 1)

birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

Sual: Metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika, 
qaz və su təchizatı BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir 
(Çəki: 1)

ikinci 
birinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

Sual: Ticarət, nəqliyyat, anbar, rabitə, maliyyə institutları, sığorta sistemi, daşınmaz 
əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sferaları BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın 
hansı sektoruna aiddir (Çəki: 1)

üçüncü 
birinci
ikinci
dördüncü
beşinci

Sual: Elmi-tədqiqat işlərinə ayrılmış büdcə vəsaitlərinin həcminə görə hansı dünya 
ölkələri arasında öndə gedir (Çəki: 1)

ABŞ
Çin
Azərbaycan
Türkiyə
Fransa



BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Vahid informasiya-kommunikasiya fəzasının formalaşdırılması, nəinki sosial və 
institusional, habelə texnoloji olaraq bu kompleksdə (Çəki: 1)

hamısı
postindustrial dövlətin
təsərrüfatçılıq subyektlərinin
vətəndaşların; nəhayət
vətəndaş cəmiyyətləri institutlarının və ölkənin idarə edilməsinin birləşdirilməsini 

təmin edir

Sual: İnformasiya cəmiyyətində ev təsərrüfatı və ailə «istehsalın» ilkin özəyinə çevrilir 
və ....... formasında təzahür edir (Çəki: 1)

elektron kotteclər
iqtisadi kotteclər
intensiv elmi cəmiyyətlər
arbitr
peşəkarlar cəmiyyəti

Sual: Postindustrial cəmiyyətin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyətləri 
aşağıdakılardan ibarətdir (Çəki: 1)

hamısı
cəmiyyətin siyasi üstqurumundan onun iqtisadi bazisinə çevrilən dövlətin 

yaranması, başqa sözlə, cəmiyyətin siyasi hüquqlarının reqlamentləşdirilən 
institutdan onun sosial-hüquqi hüquqlarını təmin edən dövlətin yaradılması

vətəndaşların dövlət səhmdarlarına müvafiq olaraq real ali hakimiyyət 
daşıyıcılarına çevrilməsi

ənənəvi müxtəlif sinifli cəmiyyətdən, postindustrial hakimiyyətin mülkiyyətçi 
monosinifli cəmiyyətə çevrilməsi

müxtəlif sinifli cəmiyyətin ənənəvi antaqonist ziddiyyətlərinin korporativ tipli 
postindustrial cəmiyyətin qeyri-antaqonist ziddiyyətləri ilə əvəz olunması

Sual: Postindustrial cəmiyyətin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərindən səhv 
olanı tapın (Çəki: 1)

dünya sosialist sistemi ölkələrində maddi tərəqqi prinsipi xarakterikdir
cəmiyyətin siyasi üstqurumundan onun iqtisadi bazisinə çevrilən dövlətin 

yaranması, başqa sözlə, cəmiyyətin siyasi hüquqlarının reqlamentləşdirilən 
institutdan onun sosial-hüquqi hüquqlarını təmin edən dövlətin yaradılması



vətəndaşların dövlət səhmdarlarına müvafiq olaraq real ali hakimiyyət 
daşıyıcılarına çevrilməsi

ənənəvi müxtəlif sinifli cəmiyyətdən, postindustrial hakimiyyətin mülkiyyətçi 
monosinifli cəmiyyətə çevrilməsi

müxtəlif sinifli cəmiyyətin ənənəvi antaqonist ziddiyyətlərinin korporativ tipli 
postindustrial cəmiyyətin qeyri-antaqonist ziddiyyətləri ilə əvəz olunması

Sual: Postindustrial dövlət quruluşu ölkələrin siyasi sistemlərinin əsasını onun neçə 
sistem-bazisi tutur (Çəki: 1)

3
2
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Sual: Postindustrial dövlət quruluşu ölkələrin siyasi sistemlərinin əsasını onun hansı 
sistem-bazisi tutur (Çəki: 1)

vətəndaş, vətəndaş cəmiyyəti və dövlət
arbitr, vətəndaş və iqtisadi kotteclər
arbitr, elektron kotteclər və iqtisadi kotteclər
vətəndaş, elektron kotteclər və təsərrüfatçılıq
elektron kotteclər, dövlət və təsərrüfatçılıq

Sual: Postindustrial dövlət quruluşu şəraitində vətəndaş hansı hüquqa malik 
olacaqdır (Çəki: 1)

hamısı
iş
söz azadlığı
inam
yerdəyişmələr

Sual: Postindustrial dövlətdə vətəndaşlar arasındakı populyarlığa uyğun olaraq siyasi 
partiyalar hər ilin konkret günündə ......... formalaşdıracaqdır (Çəki: 1)

parlamenti
prezidenti
iqtisadi kottecləri
dualizmi
heç biri

Sual: Hansı siyasətçi dövlət quruluşunda işgüzar dairələrin çətinliklərini belə izah edir: 
əksər biznesmentlər hökumətdə nazir postu tutduqda narahatlıq hissi keçirirlər (Çəki: 
1)

J. Ford
Elton Meyo
Fris Rotlisberger
Abraham Maslou



L.Uayt

Sual: Professoru Joffri Straussmen menecerin siyasi mühitin məhdudlaşmasına 
adaptasiya olmasını nəzərə almaqla, strateji dövlət menecmentinin işlənib 
hazırlanmasının üç mərhələsini göstərir (Çəki: 1)

3
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5
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Sual: Professoru Joffri Straussmen menecerin siyasi mühitin məhdudlaşmasına 
adaptasiya olmasını nəzərə almaqla, strateji dövlət menecmentinin işlənib 
hazırlanmasının birinci mərhələsini tapın (Çəki: 1)

vəziyyətin qiymətləndirilməsi
siyasi hakimyyətin məhdudlaşdırıcılarını müəyyən etməkdir
siyasi oyunlarda menecerin rolunun müəyyən edilməsidir
anı reaksiyalara hazırlıq
hamısı

Sual: “Vəziyyətin qiymətləndirilməsi” Professoru Joffri Straussmen menecerin siyasi 
mühitin məhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nəzərə almaqla, strateji dövlət 
menecmentinin işlənib hazırlanmasının neçənci mərhələsidir (Çəki: 1)

birinci
ikinci
birinci 
dördüncü
beşinci

Sual: Strateji dövlət menecmenti aşağıdakı hansı məsələni həll etməlidir (Çəki: 1)
qoyulan məqsəd bir neçə ili qabaqlamalıdır, məqsədlərə çatmaq üçün tədbirlər 

hazırlamalı və onlara çatmaq üçün müvafiq təşkilati resurslar axtarmalıdır
qoyulan məsələləri həlli üçün yolların araşdırılması, gələcək proqnozların 

istiqamətləndirilməsi, müstəqil azad toplaşmanı məhdudlaşdırmalıdır
yerlərdə problemlərin təhlili, təkcə ədalət prinsipini yox bərabərlik prinsiplərinidə 

üstün tutmamalıdır
yaranan problemləri bir neçə il qabaqlamalı, cəmiyyətdə sosial rifahı bərqərar 

etməli
heç biri

Sual: Xarici ekspertlərin rəylərinə görə, strateci menecment aşağıdakıları əhatə 
etməlidir (Çəki: 1)

hamısı
perspektivləri və məqsədləri düzgün müəyyən etmək
dövlət idarəetməsinin təşkilinin bütün əsas problemlərini nəzərə almaq
planlaşdırma və cari qərarların qəbul edilməsi çərçivəsinin qəbulu



dövlət inzibatçılığına ciddilik və daxili vəhdətin verilməsi

Sual: Strateji menecment aşağıdakıları hansını əhatə etməməlidir (Çəki: 1)
dövlət strukturlarının passiv işə səfərbər olunmasına ali rəhbərliyin məcbur 

edilməsi
perspektivləri və məqsədləri düzgün müəyyən etmək
dövlət idarəetməsinin təşkilinin bütün əsas problemlərini nəzərə almaq
planlaşdırma və cari qərarların qəbul edilməsi çərçivəsinin qəbulu
dövlət inzibatçılığına ciddilik və daxili vəhdətin verilməsi

Sual: Strateji məqsədlər elə nəticələrdir ki, dövlət menecmenti buna hansı zaman 
müddətində istiqamətlənməlidir (Çəki: 1)

uzun müddət (5-10 il)
qısa müddətdə (1-2 il)
anı müddətdə
vaxtaşırı
müəyyən bir vaxtda 

Sual: Məqsədin ölçülməsi nöqteyi-nəzərindən aşağıdakı hansı məsələlər üzərində 
dayanmaq lazımdır (Çəki: 1)

hamısı
Nə ölçülür 
Necə ölçülür 
Hansı ölçü vasitəsi vardır 
Ölçmənin hansı funksiyaları vardır

Sual: Operativ qərar siyasi oyunun hansı səviyyəsində qəbul edilir (Çəki: 1)
оrtа
kiçik
fərq etməz
böyük
hamısı

Sual: Son illərdə Qərb ölkələrində yeni elm kimi ...................... yaranması dövlət 
təşkilatlarında menecment konsepsiyasını genişləndirmişdir (Çəki: 1)

“Təşkilatların restrukturizasiyasının”
Təşkilatın Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişafının 
Korporativ ruh təşkilatının
İnsan cəmiyyətinin gələcəyi
Milli iqtisadi planlaşdırma nəzəriyyəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı restrukturizasiyasının istiqamətinə aiddir (Çəki: 1)
idarəetmənin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə az səmərəli quruluş halqalarının 

aradan qaldırılması, həmçinin, nəzarət funksiyasını asanlaşdırmaq məqsədilə 
quruluşun təkmilləşdirilməsi



xaricdə müstəqil firmalar arasında kommersiya əlaqələrinin inkişafının strateji 
alyansların formalaşması

informasiyanın əsas iqtisadi resursa çevrilməsi müasir korporasiyanın fəaliyyəti
istehsal-sənaye və iqtisadiyyatın digər sahələrinin istehsal xarakterli məhsul və 

xidmətlərə olan tələbatlarının ödənilməsi üzrə xüsusiləşdirilmiş təşkilatlar 
şəbəkəsinin yaradılmas

iqtisadi-strateji fəaliyyətlərin işlənib hazırlanmasında müəssisə və firmalara 
konsaltinq və auditor xidmətlərinin göstərilməsi üçün təşkilatlar şəbəkəsinin 
yaradılması

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ekspertlər restrukturizasiyasının əsas üç istiqamətini müəyyənləşdirirlər (Çəki: 
1)

3
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Sual: İnnovasiya layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsi ideyanın 
yaranmasından qərarın qəbul edilməsinə qədər hansı fazaları əhatə edir (Çəki: 1)

innovasiyaya qədər, innovasiya və istehsal fazalarını
innovasiyanın yaranması, innovasiyanın ölçülməsi, innovasiyada sonrakı fazalar
innovasiyaya qədər, innovasiyadan sorakı fazalarını
innovasiyanın ölçülməsi, istehsalın təşkili fazaları
hamısı

Sual: İnnovasiya fəaliyyətində qərarları qəbul etmək üçün həlledici mərhələ - (Çəki: 1)
innovasiyaya qədər olan mərhələdir
istehsal mərhələsidir
istehsaldan sonraki mərhələdir
innovasiyadan sonraki mərhələdir
heç biri

Sual: Hansı mərhələdə layihə ideyasının həyata keçirilməsi zərurəti və imkanları təhlil 
edilir, əlverişli innovasiya şəraiti təhlil olunur (Çəki: 1)

birinci mərhələdə



ikinci mərhələdə
üçüncü mərhələdə
dördüncü mərhələdə
bütün mərhələlərdə

Sual: İnnovasiya fəaliyyətində hansı mərhələdə layihənin reallaşdırılacağı bazarın və 
mühitin, bu¬nun üçün lazım olan resursların, vergi, amortizasiya və maliyyə-kredit 
siyasətinin, həmçinin, ekoloji və digər normativlərin layihənin səmərəliliyinə təsirinin 
təhlili həyata keçirilir (Çəki: 1)

ikinci mərhələdə 
 birinci mərhələdə
üçüncü mərhələdə
dördüncü mərhələdə
bütün mərhələlərdə

Sual: Hansı mərhələdə layihənin variantları ya öz qüvvələri hesabına, ya da məsləhət 
şirkətlərinin cəlb edilməsi vasitəsilə öyrənilir (Çəki: 1)

üçüncü mərhələdə 
birinci mərhələdə
ikinci mərhələdə
dördüncü mərhələdə
bütün mərhələlərdə

Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsi üçün innovasiya riskləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olan neçə qrupa ayrılır (Çəki: 1)
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Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsində siyasi risklər – (Çəki: 1)
vergi qoyuluşu, amortizasiya və s. sahələrdə dövlət tənzimləmə sisteminin 

dəyişdirilməsi, siyasi qeyri-sabit və forsmajor şəraitin yaranmasını əhatə edir
resursların və ya xərclərin, inflyasiyanın səviyyəsinin və s. kifayət qədər dəqiq 

olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsi
layihədə istifadə olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının və s. 

etibarlılığının təhlilinin kifayət qədər dəqiq olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsi
layihənin həyata keçirilməsi prosesində ekoloji normativlər sahəsində 

qanunvericiliyin gözlənilmədən sərtləşdirilməsi, yaxud investisiyadan əvvəlki və 
layihədən əvvəlki əsaslandırma zamanı təbiətin qorunması tələblərinin kifayət qədər 
nəzərə alınmaması

hamısı

Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsində iqtisadi risklər aid olan cəhət – (Çəki: 1)



resursların və ya xərclərin, inflyasiyanın səviyyəsinin və s. kifayət qədər dəqiq 
olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsini əhatə edir

vergi qoyuluşu, amortizasiya və s. sahələrdə dövlət tənzimləmə sisteminin 
dəyişdirilməsi, siyasi qeyri-sabit və forsmajor şəraitin yaranmasını əhatə edir

layihədə istifadə olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının və s. 
etibarlılığının təhlilinin kifayət qədər dəqiq olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsini 
əhatə edir

layihənin həyata keçirilməsi prosesində ekoloji normativlər sahəsində 
qanunvericiliyin gözlənilmədən sərtləşdirilməsi, yaxud investisiyadan əvvəlki və 
layihədən əvvəlki əsaslandırma zamanı təbiətin qorunması tələblərinin kifayət qədər 
nəzərə alınmaması

hamısı

Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsində texniki risklərə aid olan cəhət - (Çəki: 1)
layihədə istifadə olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının və s. 

etibarlılığının təhlilinin kifayət qədər dəqiq olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsini 
əhatə edir

vergi qoyuluşu, amortizasiya və s. sahələrdə dövlət tənzimləmə sisteminin 
dəyişdirilməsi, siyasi qeyri-sabit və forsmajor şəraitin yaranmasını əhatə edir

resursların və ya xərclərin, inflyasiyanın səviyyəsinin və s. kifayət qədər dəqiq 
olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsini əhatə edir

layihənin həyata keçirilməsi prosesində ekoloji normativlər sahəsində 
qanunvericiliyin gözlənilmədən sərtləşdirilməsi, yaxud investisiyadan əvvəlki və 
layihədən əvvəlki əsaslandırma zamanı təbiətin qorunması tələblərinin kifayət qədər 
nəzərə alınmaması

hamısı

Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsində ekoloji risklərə aid olan cəhət - (Çəki: 1)
layihənin həyata keçirilməsi prosesində ekoloji normativlər sahəsində 

qanunvericiliyin gözlənilmədən sərtləşdirilməsi, yaxud investisiyadan əvvəlki və 
layihədən əvvəlki əsaslandırma zamanı təbiətin qorunması tələblərinin kifayət qədər 
nəzərə alınmaması

vergi qoyuluşu, amortizasiya və s. sahələrdə dövlət tənzimləmə sisteminin 
dəyişdirilməsi, siyasi qeyri-sabit və forsmajor şəraitin yaranmasını əhatə edir

resursların və ya xərclərin, inflyasiyanın səviyyəsinin və s. kifayət qədər dəqiq 
olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsini əhatə edir

layihədə istifadə olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının və s. 
etibarlılığının təhlilinin kifayət qədər dəqiq olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsini 
əhatə edir

hamısı

Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsində innovasiya riskləri qrupuna aiddir (Çəki: 1)
hamısı
siyasi risklər
iqtisadi risklər
texniki risklər
ekoloji risklər



Sual: Dövlət inzibati-idarəetməsində innovasiya riskləri qrupuna aid olmayanı tapın 
(Çəki: 1)

zaman riskləri
siyasi risklər
iqtisadi risklər
texniki risklər
ekoloji risklər

Sual: Dövlət inzibati-idarəetmə sistemində innovasiyaların tətbiq edilməsinin neçə 
forması var (Çəki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Dövlət inzibati-idarəetmə sistemində innovasiyaların tətbiq edilməsinin hansı 
müxtəlif formaları var (Çəki: 1)

ardıcıl, paralel və inteqral
üfüqi, şaquli və inteqral
üfüqi, şaquli və paralel
üfüqi, şaquli və ardıcıl
funksional, paralel və ekoloji

Sual: Dövlət inzibati-idarəetmə sistemində innovasiyaların tətbiq edilməsinin ardıcıl 
formasına aid olan cəhət – (Çəki: 1)

innovasiya fəaliyyətinin mərhələlərlə, bütün funksional şöbələrdə növbə ilə 
keçirilməsini nəzərdə tutur

bu formanın səmərəliliyinin əsas şərti funksiyaların və bütün məqsəd qruplarının 
məsuliyyətinin dəqiq müəyyən olunmasıdır

innovasiya layihələrinin tətbiqedilmə müddətinin 30-70%, konstruksiya 
dəyişikliklərinin sayının 65-80% azalması; qərarların həyata keçirilməsi keyfiyyətinin 
200-600% yüksəlməsi; kollektivdə yaradıcılıq atmosferinin yaradılması və 
innovasiyalara müqavimətin azalması kimi üstünlüklər qeyd olunur

aryı-ayrı konkret şöbədə mərhələnin başlanmasından sonra nəticələr təşkilatın 
rəhbərliyinə verilmir, o innovasiyaların tətbiqinin davam etdirilməsinin 
məqsədəuyğunluğu haqqında qərar qəbul edə bilməz

hamısı

Sual: Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbulu prosesinə aid hansı mərhələni 
göstərmək olar (Çəki: 1)

hamısı
Problemin yaranması
Problemin formalaşdırılması və təhlili
Qərarların qəbul edilməsi
Qərarların icra edilməsi



Sual: Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbulu prosesinə aid hansı mərhələni 
göstərmək olmaz (Çəki: 1)

İnkişafın diskontu
Problemin yaranması
Problemin formalaşdırılması və təhlili
Qərarların qəbul edilməsi
Qərarların icra edilməsi

Sual: Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbulu prosesində ilkin mərhələ kimi 
başlanğıc mövqeyin hərtətəfli təhlilini hansı alim göstərmişdir (Çəki: 1)

P.Akoff
E.Berq
N.Berlin
U.Riz
R.Rouz

Sual: Qərarların qəbulu prosesində başlanğıc mövqeyin təhlil edilməsinin məqsədinə 
aiddir (Çəki: 1)

hamısı
problemin məğzini üzə çıxarmaq
müasir vəziyyəti qiymətləndirmək 
təşkilatın inkişaf perspektivlərini müəyyən etmək
perspektivlərin dəyişilməsinə ola biləcək təhlükələri müəyyən etmək

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İdarəetmə üzrə məşhur tədqiqatçı Çaster Bernard idarəetməyə .......... prosesi 
kimi baxmışdır (Çəki: 1)

qərarların qəbulu
qərarların ləğvi
qərarın yaranması
qərarın təhlili
qərarın icrası

Sual: “Qərar”a aid olan cəhət (Çəki: 1)



insanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə əlaqədar bir neçə fəaliyyət 
variantından birinin seçilməsidir

pozitiv və normativ hüquq nəzəriyyəsinə görə ictimai münasibətləri tənzimləyən, 
dövlətin müəyyənləşdirdiyi və sanksiyalaşdırdığı, dövlət tərəfindən qorunan, 
ümumməcburi davranış qaydalarının məcmusudur

konkret məqsədlərə yönəldilmiş tədbirlərin ləğvidir
missiyaları yerinə yetirmək üçün maliyyə vəsaitlərinin yaranmasıdır
heç biri

Sual: İnsanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə əlaqədar bir neçə fəaliyyət 
variantından birinin seçilməsi adlanır (Çəki: 1)

qərar
missiya
məqsəd
fərman
əmr

Sual: İdarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aiddir (Çəki: 1)
hamısı
məqsəd
nəticələr
əmək bölgüsü
peşəkarlıq

Sual: İdarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aid deyil (Çəki: 1)
rəqabət
məqsəd
nəticələr
əmək bölgüsü
peşəkarlıq

Sual: Hər bir şəxsin öz şəxsi həyatındakı qəbul etdiyi qərar onun savadı və 
təcrübəsinə arxalanır – (Çəki: 1)

peşəkarlıq 
məqsəd
nəticələr
əmək bölgüsü
missiya

Sual: İdarəetmə qərarları – (Çəki: 1)
idarə olunan sistemin fəaliyyətinin obyektiv qanunlarının öyrənilməsinə və onun 

fəaliyyəti haqqında informasiyaların təhlilinə əsaslanaraq idarəetmə subyektinin 
yaradıcı və iradə fəaliyyəti, təsiridir

insanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə əlaqədar bir neçə fəaliyyət 
variantından birinin seçilməsidir



pozitiv və normativ hüquq nəzəriyyəsinə görə ictimai münasibətləri tənzimləyən, 
dövlətin müəyyənləşdirdiyi və sanksiyalaşdırdığı, dövlət tərəfindən qorunan, 
ümumməcburi davranış qaydalarının məcmusudur

konkret məqsədlərə yönəldilmiş tədbirlərin ləğvidir
missiyaları yerinə yetirmək üçün maliyyə vəsaitlərinin yaranmasıdır

Sual: İdarəetmə prosesinin əsasıdır – (Çəki: 1)
idarəetmə qərarları
rəqabət
qloballaşma
risk 
innovasiya

Sual: İdarəetmə qərarları hansı idarəetmə funksiyaları ilə ilə əlaqəlidir (Çəki: 1)
hamısı
planlaşdırma
təşkiletmə
koordinasiya
motivasiya

Sual: İntuitiv qərarlara aid olan cəhət – (Çəki: 1)
intuisiya – məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq 

qabiliyyətidir
bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçimdir
bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici fəaliyyət ideyaların yaradılması 

üstünlük təşkil edir
məmurlar tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiy¬mətləndirilir və onlar işə 

maksimal tənqidlə yanaşırlar
hamısı

Sual: Mülahizələrə əsaslanan qərarlara aid olan cəhət (Çəki: 1)
bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçimdir 
intuisiya – məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq 

qabiliyyətidir
bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici fəaliyyət ideyaların yaradılması 

üstünlük təşkil edir
məmurlar tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiy¬mətləndirilir və onlar işə 

maksimal tənqidlə yanaşırlar
hamısı

Sual: İnert qərarlara aid olan cəhət – (Çəki: 1)
bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici fəaliyyət ideyaların yaradılması 

üstünlük təşkil edir 
intuisiya – məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq 

qabiliyyətidir
bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçimdir



məmurlar tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiy¬mətləndirilir və onlar işə 
maksimal tənqidlə yanaşırlar

hamısı

Sual: Məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq 
qabiliyyəti adlanır (Çəki: 1)

intuitiv qərarlar
mülahizələrə əsaslanan qərarlar
tarazlaşmış qərarları
impulsiv qərarlar
inert qərarlar

Sual: Bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçim hansı qərarlara aid edilir 
(Çəki: 1)

mülahizələrə əsaslanan qərarlar 
intuitiv qərarlar
tarazlaşmış qərarları
impulsiv qərarlar
inert qərarlar

Sual: Qərarlar hansı meyara görə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
hamısı 
sistemlilik
iyerarxiya
tabeçilik 
tsiklik

Sual: Qərarların təsnifləşdirilməsi onları hazırlama ardıcıllığına və qəbuluna görə 
qərarlar neçə yerə bölünür (Çəki: 1)
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Sual: Qərarların təsnifləşdirilməsi onları hazırlama ardıcıllığına və qəbuluna görə 
bölünür (Çəki: 1)

individual, qrup, qarışıq və kollektiv qərarlara
sistemlilik, iyerarxiya, tabeçilik və tsiklik qərarlara
individual, qrup, tabeçilik və tsiklik qərarlara
tabeçilik və tsiklik, qarışıq və kollektiv qərarlara
sistemlilik, iyerarxiya, tabeçilik və kollektiv qərarlara

Sual: Qərarların zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləşdirilməsi zamanı neçə 
qrupa bölünürlər (Çəki: 1)



4
6
5
3
2

Sual: Qərarların zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli və birdəfəlik qərarlara
uzunmüddətli, ortamüddətli və müddətsiz qərarlar
uzunmüddətli, qısamüddətli və müddətsiz qərarlar
fasiləli və fasiləsiz qərarlar
heç biri

Sual: Qərarlar zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləşdirilir. Bu təsnifləşdirmə 
qrupuna aid olmayanı tapın (Çəki: 1)

sistemlilik qərarlar
uzunmüddətli qərarlar
ortamüddətli qərarlar
qısamüddətli qərarlar
birdəfəlik qərarlar

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarlar aşağıdakı kimi 
təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

ordinar qərarlar, sinergetik qərarlar və asinergetik qərarlar
uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli və birdəfəlik qərarlara
sistemlilik, iyerarxiya və tabeçilik
indivi¬dual, qrup, və kollektiv qərarlara
qarışıq, tsiklik və strateji qərarlar

Sual: Strateji qərarlara aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təşkilat xarici mühitə 

uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif edir
perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna istiqamətlənmiş qərarlardır
təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyətlərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiqləşdirir
konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir



Sual: Perspektiv qərarlara aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna istiqamətlənmiş qərarlardır 
müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təşkilat xarici mühitə 

uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif edir
təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyətlərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiqləşdirir
konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir

Sual: Operativ qərarlara aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir 
müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təşkilat xarici mühitə 

uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif edir
təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyətlərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiqləşdirir
perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna isti¬qamətlənmiş qərarlardır 

Sual: Sabitləşdirici qərarlara aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)
təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyətlərdən çıxmaması üçün qəbul edilir 
müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təşkilat xarici mühitə 

uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif edir
konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir
perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiqləşdirir
perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna istiqamətlənmiş qərarlardır 

Sual: Müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təşkilat xarici mühitə 
uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif edən qərarlar adlanırlar 
(Çəki: 1)

strateji qərarlar
perspektiv qərarlar
operativ qərarlar
sabitləşdirici qərarlar
cari qərarlar

Sual: Perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna istiqamətlənmiş qərarlar 
adlanırlar (Çəki: 1)

perspektiv qərarlar 
strateji qərarlar
operativ qərarlar
sabitləşdirici qərarlar
cari qərarlar

Sual: Qərarların qəbulu vəzifələrinin təsnifləşdirilməsi zamanı elmi ədəbiyyatlarda 
təsnifləşdirmə meyarı kimi aşağıdakılardan hansından istifadə olunur (Çəki: 1)

hamısı



informasiyanın müəyyənliyi səviyyəsi
informasiyanın əldə edilməsi üçün eksperimentdən istifadə
qərar qəbul edən şəxslərin sayı
məqsədlərin sayı

Sual: Təcrübədə hər hansı obyektin yaradılmasının ilkin mərhələsində çox vaxt 
gələcək obyektin məlum parametrlərinin miqdarı və istehsalın təşkilati-texniki 
səviyyəsi haqqındakı göstəricilər məhdud olur, belə şəraitdə qərar qəbul etmək üçün 
daha sadə, lakin nisbətən az dəqiq olan proqnozlaşdırma metodu –................... tətbiq 
etmək olar (Çəki: 1)

ekstrapolyasiya metodunu
oynama metodu
yüzdəbirlər metodu
proqram-məqsədli metodu
inkubasiya metodudur

Sual: Proqnozlaşdırmanın parametrik metodları hansı növə bölünür (Çəki: 1)
xüsusi çəki göstəriciləri və reqressiya bərabərliyi üzrə
kompleks, sahəvi, sahələrarası
aşağı əməkhaqqı, təqaüd və müavinət
texniki-iqtisadi, sosial və demoqrafık
hamısı

Sual: Proqnozlaşdırmanın hansı metodundan kütləvi istehsalın elmi-tədqiqat və 
təcrübə-konstruktor işləri mərhələsində, həmçinin, istehsalın təşkilati-texniki cəhətdən 
hazırlanması mərhələsində istifadə edilir (Çəki: 1)

eksperimental metodu
normativ metodu
indeks metodu
funksional metodu
kombinələşdirilmiş metodu

Sual: Proqnozlaşdırmanın hansı metodu iqtisadi və təşkilati-texniki göstəricilər 
arasında asılılığın müəyyən edilməsinə və obyektin gələcək inkişaf oriyentirinin 
müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır (Çəki: 1)

normativ metodu u
eksperimental metod
indeks metodu
funksional metodu
kombinələşdirilmiş metodu

Sual: Proqnozlaşdırmanın hansı metodu mövcud şəraitlə müqayisədə gələcəkdə hər 
hansı şəraitin dəyişilməsini xarakterizə edən indekslərin köməyi ilə obyektin mövcud 
göstəricilərinin qiymətlərinin gələcək dövrlərə uyğunlaşdırılmasına əsaslanır (Çəki: 1)

indeks metodu 
eksperimental metodu



normativ metodu
funksional metodu
kombinələşdirilmiş metodu

Sual: Proqnozlaşdırmanın hansı metodu baş təyinedici cədvəl matrisinin və ya 
universal identifikatorun işlənib hazırlanmasına və yüksəkixtisaslı mütəxəssislərdən 
ibarət ekspert qrupunun yaradılmasına əsaslanır (Çəki: 1)

texniki strategiyanın qiymətləndirilməsi
eksperimental metodu
normativ metodu
funksional metodu
kombinələşdirilmiş metodu

Sual: Proqnozlaşdırmanın hansı metodu əvvəllər tətbiq edilən fəaliyyət 
prinsiplərindən istifadə etməklə öyrənilən obyektin tələb olunan xarakteristikalarına 
çatmağın mümkün olmamasına, eyni zamanda yeni fəaliyyət prinsiplərindən istifadə 
imkanlarını nəzərə almaqla öyrənilən obyektin inkişafının geniş spekteri 
alternativlərinə olan tələbatın müəyyən edilməsinə əsaslanır (Çəki: 1)

funksional metodu 
eksperimental metodu
normativ metodu
indeks metodu
kombinələşdirilmiş metodu

Sual: R.Fişer və S.Braunun danışıqlar prosesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi 
yaratmaq üçün neçə əsas amil göstərirlər (Çəki: 1)

6
4
5
2
3

Sual: Aşağıdakılardan hansı R.Fişer və S.Braunun danışıqlar prosesində konstruktiv 
əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün göstərdiyi amildir (Çəki: 1)

hamısı
səmərəlilik
başadüşmə
inandırma
diqqətlilik

Sual: R.Fişer və S.Braunun danışıqlar prosesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi 
yaratmaq üçün “səmərəlilik” amilinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

hətta əks tərəf özünü emosional göstərərsə belə özünüzü arxayın aparın, 
nəzarət olunmayan emosiyalar qəbul edilən qərarlara pis təsir göstərir

tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diqqətsizlik qarşılıqlı sərfəli 
qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır



əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla məsləhətləşmələr aparmağa çalışın, 
bundan sonra münasibətlər yaxşılaşacaqdır

tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqumentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu 
inandırmağa çalışın

hətta əks tərəf yalan informasiyalar verirsə, bunu siz etməyin, belə davranış 
arqumentlərin gücünü azaldır, həmçinin, gələcəkdə tərəfdaşla əlaqəni çətinləşdirir

Sual: R.Fişer və S.Braunun danışıqlar prosesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi 
yaratmaq üçün “başadüşmə” amilinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diqqətsizlik qarşılıqlı sərfəli 
qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır

hətta əks tərəf özünü emosional göstərərsə belə özünüzü arxayın aparın, 
nəzarət olunmayan emosiyalar qəbul edilən qərarlara pis təsir göstərir

əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla məsləhətləşmələr aparmağa çalışın, 
bundan sonra münasibətlər yaxşılaşacaqdır

tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqumentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu 
inandırmağa çalışın

hətta əks tərəf yalan informasiyalar verirsə, bunu siz etməyin, belə davranış 
arqumentlərin gücünü azaldır, həmçinin, gələcəkdə tərəfdaşla əlaqəni çətinləşdirir

Sual: R.Fişer və S.Braunun danışıqlar prosesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi 
yaratmaq üçün “inandırma” amilinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

hətta əks tərəf yalan informasiyalar verirsə, bunu siz etməyin, belə davranış 
arqumentlərin gücünü azaldır, həmçinin, gələcəkdə tərəfdaşla əlaqəni çətinləşdirir 

hətta əks tərəf özünü emosional göstərərsə belə özünüzü arxayın aparın, 
nəzarət olunmayan emosiyalar qəbul edilən qərarlara pis təsir göstərir

əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla məsləhətləşmələr aparmağa çalışın, 
bundan sonra münasibətlər yaxşılaşacaqdır

tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqumentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu 
inandırmağa çalışın

tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diqqətsizlik qarşılıqlı sərfəli 
qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: R.Fişer və S.Braunun danışıqlar prosesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi 
yaratmaq üçün “diqqətlilik” amilinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla məsləhətləşmələr aparmağa çalışın, 
bundan sonra münasibətlər yaxşılaşacaqdır 



hətta əks tərəf özünü emosional göstərərsə belə özünüzü arxayın aparın, 
nəzarət olunmayan emosiyalar qəbul edilən qərarlara pis təsir göstərir

hətta əks tərəf yalan informasiyalar verirsə, bunu siz etməyin, belə davranış 
arqumentlərin gücünü azaldır, həmçinin, gələcəkdə tərəfdaşla əlaqəni çətinləşdirir 

tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqumentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu 
inandırmağa çalışın

tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diqqətsizlik qarşılıqlı sərfəli 
qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır

Sual: Mövcud iqtisadi durumda respublikamızdakı sosial problemlər və onların 
qarşısının alınması yollarını ümumiləşdirilmiş şəkildə hansını göstərmək olar (Çəki: 1)

hamısı
dövlətin bu sahədəki sosial siyasəti əsas etibarilə mövcud səviyyənin gələcəkdə 

daha da enməməsinə, sonralar isə yoxsulluğun miqyasını məhdudlaşdırmaq, 
perspektivdə isə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün şərait yaratmaqdan 
ibarət olmalıdır

həyat səviyyəsinin sabitliyinin təmin edilməsi və onun tədricən yüksəldilməsinə 
əsaslı şəraitin yaradılması üçün cəmiyyətin aktiv əmək qabiliyyətli hissəsini yüksək 
məhsuldar və səmərəli əməklə, yaxud sahibkarlıq fəaliyyəti ilə öz rifahını 
yüksəltməkdən ötrü stimullaşdırmaq lazımdır

müasir sosial siyasətin ən mühüm cizgilərindən biri də əhalinin gəlirlərinə dövlətin 
əsas sosial təminatçı olmasıdır

əhalinin zəif müdafiə olunan təbəqələrinin, xüsusilə də Qarabağ müharibəsi 
əlillərinin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasını diqqət mərkəzində saxlamalıdır, 
şəhid ailələrinin bütün sosial problemləri yüksək səviyyədə həll olunmalıdır

Sual: Azərbaycanın mövcud iqtisadi durumunda etik problemlərin ən çox təsadüf 
olunduğu hallar aşağıdakılardan hansıdır: 1. sahibkarlıqla məşğul olanların hüquqi 
normalara münasibəti. 2. sahibkarlıqla məşğul olanların işgüzar partnyorları ilə 
münasibətləri. 3. sahibkarların dövlət strukturları və onların nümayəndələri ilə 
münasibətləri. 4. Müstəqil Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil olunması 5. Yerli 
bələdiyyə orqanlarında sosial və istehsal infrastrukturu inkişaf etdirmək üçün qeyri-
büdcə fondlarına müxtəlif mənbəli vasitələrin toplanması və istifadə edilməsi, bu 
orqanlara məqsədli istiqraz vərəqələri buraxmağa icazə verilməsi (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 4
1, 2, 5

Sual: Geniş mənada pablik rileyşnz cəmiyyətlə əlaqələrin qurulmasının neçə əsas 
istiqamətini əhatə edir (Çəki: 1)

10
3
2
4
7



Sual: Geniş mənada pablik rileyşnz cəmiyyətlə əlaqələrin qurulmasının 
aşağıdakılardan hansı əsas istiqamətini əhatə edir (Çəki: 1)

hamısı
ictimai münasibətlər
dövlətlə əlaqələr 
sənaye əlaqələri
maliyyə əlaqələri

Sual: Pablik rileyşnz fəaliyyətinin mühüm rol oynadığı sahə hansıdır (Çəki: 1)
hamısı
ictimai həyat
beynəlxalq əlaqələr
sənaye əlaqələri
maliyyə əlaqələri

Sual: Pablik rileyşnz fəaliyyətini aid olan sahə deyil (Çəki: 1)
insan sağlamlığı
ictimai həyat
beynəlxalq əlaqələr
sənaye əlaqələri
maliyyə əlaqələri

Sual: Biznesdə cəmiyyətlə əlaqələr qurulması üzrə peşəkarlar aşağıdakı hansı 
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə bilərlər (Çəki: 1)

hamısı
insanın fəaliyyət tərzinin anlaşılmasının tədqiqi üzrə məsləhətlərin verilməsi
şəxsi və ictimai maraqların uzlaşdırılması
heyət, malgöndərən və alıcılarla qarşılıqlı münasibətlərin yaxşılaşdırılması
sənaye əlaqələrinin yaxşılaşdırılması

Sual: Biznesdə cəmiyyətlə əlaqələr qurulması üzrə peşəkarlar aşağıdakı hansı 
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə bilməzlər (Çəki: 1)

mənfəətliliyin maksimum azaldılması
insanın fəaliyyət tərzinin anlaşılmasının tədqiqi üzrə məsləhətlərin verilməsi
şəxsi və ictimai maraqların uzlaşdırılması
heyət, malgöndərən və alıcılarla qarşılıqlı münasibətlərin yaxşılaşdırılması
sənaye əlaqələrinin yaxşılaşdırılması

Sual: Biznesdə pablik rileyşnz fərqli, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan neçə fəaliyyət 
sahəsinə bölünür (Çəki: 1)

4
3
2
5



7

Sual: Biznesdə pablik rileyşnz fərqli, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan neçə fəaliyyət 
sahəsini tapın (Çəki: 1)

hamısı
problemin təhlili, tədqiqi və formalaşdırılması
fəaliyyət proqramı və büdcənin hazırlanması
koordinasiya və proqramın yerinə yetirilməsi
nəticələrə nəzarət, qiymətləndirmə və mümkün dəyişikliklərin həyata keçirilməsi

Sual: Pablik rileyşnz sferasında praktiki fəaliyyət hansı istiqamətə ayrılır 1. Xoş 
məramlılığa nail olmaq üçün müəyyən addımların atılması 2. Təşkilatın nüfuzunun 
qorunması üzrə fəaliyyət 3. Daxili qarşılıqlı münasibətlər 4. Fərdi informasiyaların 
bütövlüyünə əsaslanan milli mənafelərin yaradılması 5. Dövlət idarəçilik orqanları 
icmaların işlərinə qarışmamalıdır (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 5

Sual: Sənayedə pablik rileyşnz qarşısında hansı əsas məsələ mövcuddur (Çəki: 1)
özünün alıcıları, səhmdarları, işçiləri ilə kontakt yaratmasıdır və kəskin rəqabət 

şəraitində şirkətin əmtəə və xidmət bazarlarının genişləndirilməsidir
dinamik inkişaf çərçivəsində işçilərin ixtisaslarının artırılması ilə münasibətlərin 

korlanması və ixtisarların genişlənməsidir
təşkilatın nüfuzunun qorunması üzrə fəaliyyətin darlaşdırılması və reklam 

işlərinin genişləndirilməsi
cari böhranlı vəziyyətdən ölkənin çıxması prosesində ekoloji vəziyyəti 

sabitləşdirmək
heç biri

Sual: Sahibkar isə iqtisadi fəaliyyətin və bazar münasibətlərinin əsas ...... (Çəki: 1)
subyektidir
obyektidir
tənzimləyicisidir
qoruyucusudur
hamısı

Sual: Sahibkarlığın məqsədi – (Çəki: 1)
yüksək mənfəət
müflisləşmə
ifrat inhisarcılıq
minimum gəlir
heç biri



Sual: Sahibkarlıq gəliri – (Çəki: 1)
sahibkarın istehsal amillərini riskli innovasiya yanaşması ilə qovuşdurmasından 

yaranan xüsusi qabiliyyətlərinin nəticəsidir
cəmiyyətin texnoloji, iqtisadi və sosial təşkilində baş verən dəyişikliklər məcmusu 

nəticəsidir
işlərin müddətini azaltmaq, şəxsi və kollektiv məsuliyyətini yüksəltmək, kənar 

məsləhətçiləri cəlb etmək, funksiyaların dəqiq paylaşdırılması nəticəsidir
sosial faydalılığın bu və ya digər rifahının bölüşdürülməsini meydana gətirən 

ictimai marağın ortaya çıxması nəticəsidir
hamısı

Sual: Sahibkarlıq – (Çəki: 1)
novasiyalı istehsal formasıdır
demokratiyaya qayıdış formasıdır
demokratiyanın nümayəndəlilik formasıdır
işlərin təşkil edilməsinin ardıcıl formasıdır
heç biri

Sual: Sahibkarlıq və dövlət münasibətlərində əsas rol oynayır (Çəki: 1)
təsərrüfatçılıq subyektləri ilə dövlət subyektləri
təsərrüfatçılıq subyektləri ilə qeyri-formal təşkilatların subyektləri
dövlət subyektləri ilə qeyri-formal təşkilatların subyektləri
hamısı
təsərrüfatçılıq subyektləri ilə dövlət obyektləri

Sual: Dövlətin apardığı daxili və xarici siyasət nə qədər liberal olarsa, sahibkarlıq 
fəaliyyəti üçün bir o qədər ....... (Çəki: 1)

geniş imkanlar açılar
məhdudlaşar
sabit qalar
azalar
heç biri

Sual: Kiçik sahibkarlığa aid olan cəhət– (Çəki: 1)
burada fəaliyyət şəxsən sahibkarın özü tərəfindən kiçik müəssisələrdə, 

sahibkarlıq mənfəəti əldə etmək üçün xüsusi risk və innovasiya əsasında, iqtisadi 
məsuliyyətə tam riayət olunması şəraitində, geniş təkrar istehsalın çevik idarə 
olunması şərtləri ilə həyata keçirilir

miqyaslı istehsal əhəmiyyətli dərəcədə kütlə və yekcins tələbatın ödənilməsinə, 
böyük partiyalarla standart məhsul buraxılışına yönəldilmişdir

daxili iqtisadi konyunkturdan asılıdır və öz qrupu daxilində rəqabətli mübarizə 
aparmağa, həmçinin, ölkə və xarici kapitalla rəqabət aparmağa məcburdur

iri korporativləri, holdinqləri və müştərək müəssisələri əhatə edir
hamısı

BÖLMƏ: 0602



Ad 0602

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlətin kiçik sahibkarlığa yardımı hansı formada həyata keçirir (Çəki: 1)
birbaşa və dolayı yollarla
ancaq vergilərin artırılması yolu ilə
texnokratik formada
üfüqi və şaquli formada
hamısı

Sual: İri sahibkarlığa aid olan cəhət– (Çəki: 1)
miqyaslı istehsal əhəmiyyətli dərəcədə kütlə və yekcins tələbatın ödənilməsinə, 

böyük partiyalarla standart məhsul buraxılışına yönəldilmişdir
burada fəaliyyət şəxsən sahibkarın özü tərəfindən kiçik müəssisələrdə, 

sahibkarlıq mənfəəti əldə etmək üçün xüsusi risk və innovasiya əsasında, iqtisadi 
məsuliyyətə tam riayət olunması şəraitində, geniş təkrar istehsalın çevik idarə 
olunması şərtləri ilə həyata keçirilir

dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrində istehsal olunan məcmu milli 
məhsulun 40-50%-i, yeni yaradılan iş yerlərinin 60-70%-i bu sahibkarlığın payına 
düşür

yerli büdcələrin gəlir hissəsinin doldurulmasında rol oynayır, sahəcə çox geniş 
deyillər

hamısı

Sual: Ötən əsrin 80-ci illərində Qərb ölkələrində ............... adlandırılan ictimai-siyasi 
dalğa sayəsində özəlləşdirmə geniş vüsət aldı (Çəki: 1)

mühafizəkar inqilab
elmi-texniki inqilab
sənaye inqilabı
demokratiyanın xələfi
cəmləşdirən kombinatordur

Sual: Dövlətin kiçik sahibkarlığa yardımın birbaşa formasına aiddir (Çəki: 1)
hamısı
kiçik müəssisələrin reyestrlərinin aparılması
sadələşdirilmiş qeydiyyat qaydaları
fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması və məhsulun sertifikatlaşdırılması üçün minimum 

ödənişlərin tətbiqi
kiçik müəssisələrin fəaliyyətlərinin yoxlanılması və nəzarət işinin 

sadələşdirilməsi, həmçinin, sahibkarların məmur özbaşınalığından müdafiəsi



Sual: Dövlətin kiçik sahibkarlığa yardımın birbaşa formasına aid deyil (Çəki: 1)
françayzinq, subpodrat, lizinq və injinirinq mexanizmləri əsasında iri və kiçik 

təşkilatlar arasında əlaqələrin aparılması
kiçik müəssisələrin reyestrlərinin aparılması
sadələşdirilmiş qeydiyyat qaydaları
fəaliyyətin lisenziyalaşdrılması və məhsulun sertifikatlaşdırılması üçün minimum 

ödənişlərin tətbiqi
kiçik müəssisələrin fəaliyyətlərinin yoxlanılması və nəzarət işinin 

sadələşdirilməsi, həmçinin, sahibkarların məmur özbaşınalığından müdafiəsi

Sual: Dövlətin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aiddir (Çəki: 1)
hamısı
informasiya-marketinq təminatı
konsaltinqin
kadrların təhsili və onların ixtisaslarının dəyişdirilməsi
xarici donor strukturları ilə təşkilati işlərin aparılması

Sual: Dövlətin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aid deyil (Çəki: 1)
kiçik müəssisələrin reyestrlərinin aparılması
informasiya-marketinq təminatı
konsaltinqin
kadrların təhsili və onların ixtisaslarının dəyişdirilməsi
xarici donor strukturları ilə təşkilati işlərin aparılması

Sual: Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımlar ümumiləşdirilmiş şəkildə 
aşağıdakı hansı formadan ibarətdir (Çəki: 1)

hamısı
iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılması
sahibkarlığın təşkili və ona maliyyə yardımı
infrastrukturun yaradılması
sənaye məhsulunun tədarükü

Sual: Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımlar formаsından biri səhvdir (Çəki: 
1)

xarici donorun təşkilata yardımı
iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılması
sahibkarlığın təşkili və ona maliyyə yardımı
infrastrukturun yaradılması
sənaye məhsulunun tədarükü

Sual: Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılmasına 
aiddir (Çəki: 1)

dövlət hakimiyyəti iqtisadi yüksəlişin davamlı tempini monetar siyasət vasitəsi ilə 
tənzimləyir, bundan başqa, dövlət iqtisadiyyata vergi siyasəti ilə təsir edir



dövlət hərbi formalar və yük maşınları, konsaltinq xidmətinin və kompyuterlərin 
ən iri partiyalarının istehlakçısıdır, bu baxımdan inhisarcı rolunu oynaya bilər

vətəndaşların yaradıcılıq potensialının geniş təkrar istehsalı sferasını fasiləsiz 
təhsil sistemi qismində inkişaf etdirməlidir

xarici şirkətlərin müəssisənin istehsalında payının azaldılması üçün bir sıra 
tədbirlərin görülməsi ilə fəaliyyətin darlaşdırılması

heç biri

Sual: “Sahibkarlığın informasiya təminatı və kadr hazırlığı” sahibkarlığa dövlət 
tərəfindən edilən yardımın hansı formаsına aiddir (Çəki: 1)

sahibkarlığın təşkili və ona maliyyə yardımı 
iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılması
heç biri
infrastrukturun yaradılması
sənaye məhsulunun tədarükü

Sual: “Dövlət yollar, körpülər, dambalar, dəmir yolları, tunellər, aeroportlar və s. 
tikərək müəssisələrə dolayı yolla məhsulların paylanılmasında kömək еtməsi” 
sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımın hansı formаsına aiddir (Çəki: 1)

infrastrukturun yaradılması 
iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılması
heç biri
sahibkarlığın təşkili və ona maliyyə yardımı
sənaye məhsulunun tədarükü

Sual: “Dövlət sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdikləri sənaye məhsulunun ən 
böyük alıcısı” olmaqla sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımın hansı formаsını 
əks etdirir (Çəki: 1)

sənaye məhsulunun tədarükü 
iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılması
heç biri
sahibkarlığın təşkili və ona maliyyə yardımı
infrastrukturun yaradılması

Sual: “Dövlət iqtisadiyyata genişlənməsi üçün vergi siyasəti ilə təsir etməsi” 
sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımın hansı formаsını əks etdirir (Çəki: 1)

iqtisadi yüksəlişin stimullaşdırılması 
sənaye məhsulunun tədarükü
heç biri
sahibkarlığın təşkili və ona maliyyə yardımı
infrastrukturun yaradılması

Sual: Sahibkarlıq subyektlərinin dövlətə ödədikləri vergilərə aiddir (Çəki: 1)
hamısı
mənfəətdən vergisi
aksiz vergiləri



dövriyyədən vergisi
əlavə dəyər vergisi

Sual: Biznesin dövlətə təsir vasitələrinə aiddir (Çəki: 1)
lobbiçilik
vergilər
gömrük rüsmları
valyutanın tənzimlənməsi
hamısı

Sual: İqtisadiyyatda lobbiçilik dedikdə – (Çəki: 1)
sahibkarlıqla məşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlətin qanunvericilik 

orqanlarına hər hansı bir iqtisadi qanunvericiliyin həmin qrupun mənafelərinə uyğun 
qəbul edilməsi üçün çalışmaları nəzərdə tutulur

dövlət qulluqçularının tədrisi, seçilməsi və təyin olunmasını üçün çalışmaları 
nəzərdə tutulur

fərdi sahibkarlığa köməyi, yeni yaradılmış müəssisələrə torpaq sahəsinin 
ayrılmasını üçün çalışmaları nəzərdə tutulur

dövlət mülkiyyət formalarının qorunması nəzərdə tutulur
müasir motivasiya sistemli maddi və mənəvi stimullaşdırma linglərinin bir-birini 

tamamlaması və əlaqəli istifadəsi ilə keyfiyyətli yerinə yetirilən işin 
mükafatlandırılmasını nəzərdə tutur

Sual: Sahibkarlıqla məşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlətin qanunvericilik 
orqanlarına hər hansı bir iqtisadi qanunvericiliyin həmin qrupun mənafelərinə uyğun 
qəbul edilməsi üçün çalışmaları adlanır (Çəki: 1)

lobbiçilik
missiya
ölüm həddi
tiraniya
majoritar

Sual: «İnhisarçılar bazarı daim doymamış vəziyyətdə saxlayaraq öz əmtəələrini təbii 
qiymətlərindən baha satmaqla gəlirlərini əməkhaqqı, yaxud mənfəət şəklində 
artırırlar» fikri kimə məxsusdur (Çəki: 1)

Adam Smit
J.Drijek
heç biri
P.Leyn
L.Uayt

Sual: Sahə daxilindəki ayrı-ayrı istehsalçılar öz buraxılışlarının qiymətlərinə nəzarət 
edirlərsə, həmin sahədə nı cür vəziyyət hökm sürür (Çəki: 1)

qeyri-mükəmməl rəqabət
mükəmməl rəqabət
ədalətli



bərabər
hamısı

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnhisarçı sözünün mənası – (Çəki: 1)
tək satıcı
məhdud sahə
özbaşnalıq
qiymət çoxluğu
qanunsuz fəaliyyət

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində inhisarçılığı hansı neqativ 
amillərin vasitəsilə aşkar etmək olar (Çəki: 1)

hamısı
bazar mexanizmlərinin sındırılması, onların bürokratik requl¬yatorlarla və xoş 

niyyətlər haqqındakı demaqogiyalarla əvəz olunması
elmi-texniki tərəqqidə durğunluq, elmtutumlu qabaqcıl texnologiya və 

avadanlıqların istehsala tətbiqinin ləngidilməsi
yüksək qiymətlərin hökmranlığı
məhsulların və xidmətlərin aşağı keyfiyyəti

Sual: İnhisarçılığın iqtisadiyyatda təşəkkülünə şərait yaradır (Çəki: 1)
hamısı
bazarların geniş imkanlara malik olması
tələb və təklif arasındakı əlaqənin qırılması
əmək və xammal resursları səmə¬rəsiz yerdəyişmələrə məruz qalması
əmtəə və xidmətlərə istehlakçıların tələbatı artdıqda genişlənən qıtlığın qeyri-

likvidlərlə aradan qaldırılması zamanı iqtisadi disbalans təzahür edir

Sual: İnhisarçılığın neqativ nəticələrindən biri – (Çəki: 1)
iqtisadi parazitlərin genişlənməsi
iqtisadi inkişaf genişlənməsi
iqtisadi tənəzzülün azalması
mükəmməl rəbaqəbit qurulması
hamısı



Sual: İnhisarçılığa rəvac verən amillər aşağıdakılar hansı aiddir (Çəki: 1)
hamısı
miqyasın effektliyi
müstəsna hüquqlar
patentlər və lisenziyalar
zəruri xammal növləri üzərində mulkiyyət

Sual: İnhisarçılığa rəvac verən amillər aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çəki: 1)
antiinhisar qanunu
miqyasın effektliyi
müstəsna hüquqlar
patentlər və lisenziyalar
zəruri xammal növləri üzərində mulkiyyət

Sual: “Az xərclərlə yüksək səmərəliliyə bazarın inhisarlaşmasını şərtləndirən iri 
istehsal şəraitində nail olması” inhisarçılığa rəvac verən amillərdən hansına aiddir 
(Çəki: 1)

miqyasın effektliyi 
hamısı
müstəsna hüquqlar
patentlər və lisenziyalar
zəruri xammal növləri üzərində mulkiyyət

Sual: “Dünyanın bir çox ölkələrində hökumətin bəzi təşkilatlara vahid satıcı statusu 
verməsi” inhisarçılığa rəvac verən amillərdən hansına aiddir (Çəki: 1)

müstəsna hüquqlar 
hamısı
miqyasın effektliyi
patentlər və lisenziyalar
zəruri xammal növləri üzərində mulkiyyət

Sual: “Hökumət firmaların ixtira etdikləri yeni məhsulların, yaxud yeni texnologiyaların 
patent mühafizəsinin təşkilini təmin etməsi” inhisarçılığa rəvac verən amillərdən 
hansına aiddir (Çəki: 1)

patentlər və lisenziyalar 
hamısı
miqyasın effektliyi
müstəsna hüquqlar
zəruri xammal növləri üzərində mulkiyyət

Sual: Dövlətin təsərrüfat fəaliyyətinin antiinhisar tənzimləməsinin aparıcı istiqamətləri 
aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

hamısı
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının qarşısının alınmasına yönəldilmiş fəaliyyətlər
rəqabətin inkişafına genişmiqyaslı yardımların edilməsi



dövlət və munisipal sifarişlərin yerləşdirilməsində müsabiqə prinsiplərinə üstünlük 
verilməsi

Nəqliyyatda, rabitədə, elektrik enerjisi, su, qaz təchizatındakı «təbii» inhisarların 
fəaliyyətinin nizamlanması

Sual: Dövlətin təsərrüfat fəaliyyətinin antiinhisar tənzimləməsinin aparıcı 
istiqamətlərindən səhv olanı tapın (Çəki: 1)

vicdanlı işgüzarlığın inkişafına mane olmaq
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının qarşısının alınmasına yönəldilmiş fəaliyyətlər
rəqabətin inkişafına genişmiqyaslı yardımların edilməsi
dövlət və munisipal sifarişlərin yerləşdirilməsində müsabiqə prinsiplərinə üstünlük 

verilməsi
Nəqliyyatda, rabitədə, elektrik enerjisi, su, qaz təchizatındakı «təbii» inhisarların 

fəaliyyətinin nizamlanması

Sual: İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr rəqabət qabiliyyətli sahələrin 
stimullaşdırılması üçün aşağıdakı determinantdan istifadə edirlər (Çəki: 1)

hamısı
daxili iqtisadiyyatın istehsal amilləri təmin olunması
sahənin yeniləşməsini və keyfiyyətin yüksəlməsini stimullaşdıran məhsula inkişaf 

etmiş daxili tələbatın mövcudluğu, o cümlədən, sahəyə yeni istehsalçıların daxil 
olması

ölkədə rəqabət qabiliyyətli malgöndərən sahələrin mövcudluğu 
ölkədə biri digərini qarşılıqlı tamamlayan məhsullar istehsal edən sahələrin 

olması

Sual: İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr rəqabət qabiliyyətli sahələrin 
stimullaşdırılması üçün aşağıdakı hansı determinantdan istifadə edilməsi səhvdir 
(Çəki: 1)

nəzarət orqanlarının vasitəsilə müəyyənləşmiş hüquqi mühit: yeni müəssisələrin 
qeydə alınmasının çətinliyi rəqabət qabiliyyətliliyi artırar

daxili iqtisadiyyatın istehsal amilləri təmin olunması
sahənin yeniləşməsini və keyfiyyətin yüksəlməsini stimullaşdıran məhsula inkişaf 

etmiş daxili tələbatın mövcudluğu, o cümlədən, sahəyə yeni istehsalçıların daxil 
olması

ölkədə rəqabət qabiliyyətli malgöndərən sahələrin mövcudluğu
ölkədə biri digərini qarşılıqlı tamamlayan məhsullar istehsal edən sahələrin 

olması

Sual: Respublikamızda inhisarçılığın hansı özünəməxsus forması vardır (Çəki: 1)
hamısı
sahə inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı
maliyyə-kredit inhisarçılığı



Sual: Dövlət inhisarçılığına məxsus olan xüsusiyyət hansıdır (Çəki: 1)
bu icra hamiyyəti orqanlarının rəqabətin məhdudlaşdırılmasına, yaxud onun 

aradan qaldırılmasına, təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların mənafelərinin 
pozulmasına gətirib çıxaran fəaliyyətdir

sahə idarəetmə orqanlarının təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların 
mənafeyinə zidd olaraq rəqabətin məhdudlaşdırılmasına və ya aradan 
qaldırılmasına gətirib çıxaran qeyri-qanuni fəaliyyətidir

bazarda dominant mövqe tutan təsərrüfat subyektlərinin rəqabətin 
məhdudlaşdırılmasına, digər təsərrüfat subyektləri və istehlakçıların mənafeyinə 
toxunulmasına gətirib çıxaran qeyri-qanuni fəaliyyətlərdir

maliyyə-kredit təşkilatlarının təsərrüfat subyektləri arasında rəqabətin 
məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran və yaxud rəqabəti ləğv edə bilən qeyri-qanuni 
fəaliyyətləri aiddir

digər maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə bazarlarına daxil olması üçün 
maneələrin yaradılması

Sual: Dövlət inhisarçılığına aid olan fəaliyyəti göstərin (Çəki: 1)
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla müəyyən növ əmtəələrin 

istehsalının və ya müəyyən növ istehsal fəaliyyətinin qadağan olunması
yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni maneələrin 

yaradılması
xalq təsərrüfatının, əhalinin, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin geniş tələbatını 

ödəyən məhsul istehsalının əsassız olaraq məhdudlaşdırılması və yaxud 
dayandırılması

süni surətdə qıtlıq yaratmaq, yaxud qiymətləri artırmaq məqsədilə istehsal 
həcminin dəyişdirilməsi və əmtəələrin tədavüldən çıxarılması

maliyyə resurslarının çevikliyinin məhdudlaşdırılması, kapitalın bir fəaliyyət 
sahəsindən digərinə keçməsinin ləngidilməsi, yaxud qarşısının alınması

Sual: “Rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilən hallarda, yerli təsərrüfat 
subyektlərinə birtərəfli üstünlük yaratmaq məqsədilə bələdiyyə mülkiyyəti 
obyektlərindən, yerli büdcənin və s. işlərindən və həmçinin, büdcədənkənar 
fondlardan istifadə edilməsi” inhisarçılıqın hansı formasına aiddir (Çəki: 1)

yerli inhisarçılıq
sahə inhisarçılığı
təbii inhisarçılıq
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı
maliyyə-kredit inhisarçılığı

Sual: “Təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı”na aid xüsusiyyəti göstərin (Çəki: 1)
hamısı
xalq təsərrüfatının, əhalinin, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin geniş tələbatını 

ödəyən məhsul istehsalının əsassız olaraq məhdudlaşdırılması və yaxud 
dayandırılması

süni surətdə qıtlıq yaratmaq, yaxud qiymətləri artırmaq məqsədilə istehsal 
həcminin dəyişdirilməsi və əmtəələrin tədavüldən çıxarılması

digər təsərrüfat subyektinin bazara daxil olmasına və ya tərk edilməsinə əsassız 
maneələrin yaradılması



bazarda üstünlük əldə etmək məqsədilə qiymətlərin süni surətdə manipulyasiyası

Sual: “Sahə inhisarçılığı”na aid olan xüsusiyyəti göstərin (Çəki: 1)
hamısı
yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni maneələrin 

yaradılması
qeyri-dövlət təsərrüfat subyektlərinin maddi resurslarla əsassız olaraq 

mərkəzləşdirilmiş qaydada təmin edilməsi kanallarının yaradılması
malların bölüşdürülməsi, tədarükü və satışı üzrə paralel strukturların yaradılması
əsassız olaraq təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliklərinin məhdudlaşdırılması

Sual: “Maliyyə-kredit inhisarçılığı”na aid olan xüsusiyyəti tapın (Çəki: 1)
hamısı
maliyyə resurslarının çevikliyinin məhdudlaşdırılması, kapitalın bir fəaliyyət 

sahəsindən digərinə keçməsinin ləngidilməsi, yaxud qarşısının alınması
vahid faiz dərəcəsi siyasəti yeritmək haqqında kommersiya bankları arasında 

korporativ mənafe baxımından sazişlərin bağlanması
mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalarından asılı olaraq təsərrüfat subyektlərinin 

bank krediti almalarında əsassız ayrı-seçkiliklərlə qarşılaşdırılması
digər maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə bazarlarına daxil olması üçün 

maneələrin yaradılması

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: “Maliyyə-kredit inhisarçılığı”na aid olanmayan xüsusiyyəti tapın (Çəki: 1)
yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni maneələrin 

yaradılması
maliyyə resurslarının çevikliyinin məhdudlaşdırılması, kapitalın bir fəaliyyət 

sahəsindən digərinə keçməsinin ləngidilməsi, yaxud qarşısının alınması
vahid faiz dərəcəsi siyasəti yeritmək haqqında kommersiya bankları arasında 

korporativ mənafe baxımından sazişlərin bağlanması
mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalarından asılı olaraq təsərrüfat subyektlərinin 

bank krediti almalarında əsassız ayrı-seçkiliklərlə qarşılaşdırılması
digər maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə bazarlarına daxil olması üçün 

maneələrin yaradılması



Sual: “Bank kreditləri almaq istəyənlərin qarşısında qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmayan şərtlərin qoyulması və bu şərtlərin sərtləşdirilməsi” inhisarçılıqın hansı 
formasına aiddir (Çəki: 1)

maliyyə-kredit inhisarçılığı 
sahə inhisarçılığı
təbii inhisarçılıq
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq

Sual: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarına əsasən hansıtəbii 
inhisarlar təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

hamısı
yanacaq və energetika sahəsi üzrə inhisarlar
nəqliyyat sahəsi üzrə inhisarlar
rabitə sahəsi üzrə inhisarlar
kommunal xidmətləri həyata keçirən müəssisə və təşkilatlar üzrə inhisarlar

Sual: “Yanacaq və energetika sahəsi üzrə” inhisarlar inhisarçılığın hansı formasına 
aiddir (Çəki: 1)

təbii inhisarçılıq 
sahə inhisarçılığı
maliyyə-kredit inhisarçılığı
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq

Sual: “Barter əməliyyatlarının qadağan edilməsi” inhisarçılığın hansı formasına aiddir 
(Çəki: 1)

patent və lisenziya inhisarçılığı 
sahə inhisarçılığı
təbii inhisarçılıq
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq

Sual: “Yerli inhisarçılıq”a aid olan xüsusiyyəti tapın (Çəki: 1)
hamısı
təsərrüfat subyektlərinin yerli bazarlara daxil olmasının məhdudlaşdırılması üçün 

hüquqi-təşkilati və iqtisadi əngəllərin yaradılması
rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilən hallarda, yerli təsərrüfat 

subyektlərinə birtərəfli üstünlük yaratmaq məqsədilə bələdiyyə mülkiyyəti 
obyektlərindən, yerli büdcənin və s. işlərindən və həmçinin, büdcədənkənar 
fondlardan istifadə edilməsi

yerli bazarlarda dominantlıq edən yerli təsərrüfat subyektləri və ya onların 
birliklərinə birtərəfli qaydada üstünlüklər verən vergi və s. güzəştlərinin müəyyən 
edilməsi

ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri üçün rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib 
çıxaran yerli sifarişlərdən sui-istifadə edilməsi



Sual: “Yerli inhisarçılıq”a aid olmayan xüsusiyyəti tapın (Çəki: 1)
bank kreditləri almaq istəyənlərin qarşısında qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmayan şərtlərin qoyulması və bu şərtlərin sərtləşdirilməsi
təsərrüfat subyektlərinin yerli bazarlara daxil olmasının məhdudlaşdırılması üçün 

hüquqi-təşkilati və iqtisadi əngəllərin yaradılması
rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilən hallarda, yerli təsərrüfat 

subyektlərinə birtərəfli üstünlük yaratmaq məqsədilə bələdiyyə mülkiyyəti 
obyektlərindən, yerli büdcənin və s. işlərindən və həmçinin, büdcədənkənar 
fondlardan istifadə edilməsi

yerli bazarlarda dominantlıq edən yerli təsərrüfat subyektləri və ya onların 
birliklərinə birtərəfli qaydada üstünlüklər verən vergi və s. güzəştlərinin müəyyən 
edilməsi

ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri üçün rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib 
çıxaran yerli sifarişlərdən sui-istifadə edilməsi

Sual: “Patent və lisenziya inhisarçılığı”na aid olan xüsusiyyəti tapın (Çəki: 1)
hamısı
inhisarçı təsərrüfat subyekti məhsullarının qiymətləri üzərində dövlət nəzarətinin 

həyata keçirilməsi
təsərrüfat subyektinin gəlirlərindən tutulan vergilərə onların bazarlarındakı payına 

uyğun olaraq mütərəqqi vergi dərəcələrinin tətbiqi
sürətləndirilmiş amortizasiyaların normativ və amortizasiya ayırmaları ilə əvəz 

edilməsi
kreditlərin verilməsi şərtlərinin sərtləşdirilməsi

Sual: “Patent və lisenziya inhisarçılığı”na aid olmayan xüsusiyyəti tapın (Çəki: 1)
sahə idarəetmə orqanlarının təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların 

mənafeyinə zidd olaraq rəqabətin məhdudlaşdırılmasına və ya aradan 
qaldırılmasına gətirib çıxaran qeyri-qanuni fəaliyyət

inhisarçı təsərrüfat subyekti məhsullarının qiymətləri üzərində dövlət nəzarətinin 
həyata keçirilməsi

təsərrüfat subyektinin gəlirlərindən tutulan vergilərə onların bazarlarındakı payına 
uyğun olaraq mütərəqqi vergi dərəcələrinin tətbiqi

sürətləndirilmiş amortizasiyaların normativ və amortizasiya ayırmaları ilə əvəz 
edilməsi

kreditlərin verilməsi şərtlərinin sərtləşdirilməsi

Sual: Kommunal xidmətləri həyata keçirən müəssisə və təşkilatlar inhisarçılığın hansı 
formasına aid edilir (Çəki: 1)

təbii inhisarçılıq 
sahə inhisarçılığı
patent və lisenziya inhisarçılığı
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq

Sual: “Təbii inhisarçılıq”a aid olmayan təşkilatları tapın (Çəki: 1)



maliyyə-kredit təşkilatlarının təsərrüfat subyektləri arasında rəqabətin 
məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran və yaxud rəqabəti ləğv edə bilən qeyri-qanuni 
fəaliyyətləri aiddir

qaz təchizatı sisteminə xidmət edən müəssisə və təşkilatlarının fəaliyyətləri
neft məhsulları və terminalına xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlarının 

fəaliyyətləri
vahid energetika sisteminə daxil olan elektrik enerjisi istehsal edən, ötürən 

müəssisə və təşkilatlarının fəaliyyətləri
dəmiryol nəqliyyatı, hava nəqliyyatı, su nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatını həyata 

keçirən, sərnişinlərə xidmət göstərən, onların təhlükəsizliyinin təminatına çalışan və 
s. işləri həyata keçirən müəssisə və təşkilatlarının fəaliyyətləri

Sual: Konsyumerizm – (Çəki: 1)
vətəndaşların, dövlət orqanlarının istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və 

alıcıların məhsul satanlara qarşı təsirlərinin yüksəldilməsi uğrunda təşkilatlanmış 
hərəkatıdır

iqtisadi imkanlar və sosial hərəkat indikatorlarının axtarışıdır
təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, səhiyyənin təkmilləşdirilməsi və 

diskriminasiyanın azaldılması hesabına vətəndaşların rifah səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılmasını əks etdirir

ictimai istehsalın enerji xammalı mənbələrinə yaxınlaşdırılması, bir sıra sahə və 
istehsalatların isə hazır məhsulun istehlakı mərkəzləri üzrə yerləşdirilməsidir

ictimai istehsalın ərazi sənaye kompleksləri, ərazi sahə kompleksləri, həmçinin, 
sənaye regionları, zonaları və şəbəkələri kimi rayonun əsas ixtisaslaşma sisteminə 
uyğun olan rasional ərazi təmərküzləşməsi formsında təşkilidir

Sual: Vətəndaşların, dövlət orqanlarının istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və 
alıcıların məhsul satanlara qarşı təsirlərinin yüksəldilməsi uğrunda təşkilatlanmış 
hərəkatı adlanır (Çəki: 1)

konsyumerizm
dualizm
ictimai təsərrüfat
klaster nəzəriyyəsi
romb nəzəriyyəsi

Sual: “Satıcılar alıcıların savadsızlığı və nadanlığı ucbatından onları hesabda 
aldatmaqla və xarab mallar satmaqla külli miqdarda xeyir götürəcəklər” fikri hansı 
əsərdən götürülüb (Çəki: 1)

Milton və Rouz Fridmenlər «Seçimin azadlığı» əsərindən
Vudro Vilson özünün «Administrasiyanın öyrənilməsi» əsərindən
Alfred Marşallın «İqtisadi nəzəriyyənin prinsipləri» əsərindən
Maykl Porterin «Rəqabət» əsərindən
Marşell Daymok «İnzibatçılıq fəlsəfəsi» əsərindən

Sual: İlk olaraq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi yolunda bir sıra mütərəqqi 
qanunlar qəbul etmiş ABŞ prezidenti hansıdır (Çəki: 1)

Con Kennedi



Corc Vaşinqton
Tomas Cefferson
Con Tayler
Con Adams

Sual: BMT-nin Baş Assambleyası 1985-ci ildə istehlakçıların hüquqlarının 
müdafiəsinin məqsədləri üzrə ...............ni işləyib hazırladı (Çəki: 1)

«rəhbər prinsipləri»
“baza prinsipi”
“korporativ prinsipləri”
“Natural təsərrüfat prinsipi”
hamısı

Sual: İlk dəfə istehlakçıların hüquqları neçənci ildə ABŞ-da tərtib edilmişdi (Çəki: 1)
1961-çi ildə
1971-çi ildə
1981-çi ildə
1891-çi ildə
1951-çi ildə

Sual: Hazırda dünya təcrübəsində istehlakçıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı 
aiddir (Çəki: 1)

hamısı
özünün əsas tələbatlarını ödəmək üçün kifayət qədər rəngarəng təkliflər, 

rəqabətli qiymətlərlə və istehlakçıya hər-hansı inhisar təsirlərinin 
məhdudlaşdırılması şəraitində əmtəə seçmək hüququ

əmtəənin satıcı (istehsalçı) təklifinə tam uyğun olması və onun təhlükəsizliyinə 
istehlakçı hüququ

istehlakçıların ağıllı seçim və ya qərar qəbulu üçün əmtəələrin daha vacib 
xüsusiyyətləri, satış qaydaları və təminatları haqqında informasiya hüququ

keyfiyyətsiz əmtəələrdən müdafiə və onlardan istifadəsi ilə əlaqədar yaranan 
itkilərin ödənilməsi hüququ

Sual: Dünya təcrübəsində istehlakçıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil 
(Çəki: 1)

əmtəəni istənilən çeşiddə, istənilən ölçüdə təklif etmək hüququ
özünün əsas tələbatlarını ödəmək üçün kifayət qədər rəngarəng təkliflər, 

rəqabətli qiymətlərlə və istehlakçıya hər-hansı inhisar təsirlərinin 
məhdudlaşdırılması şəraitində əmtəə seçmək hüququ

əmtəənin satıcı (istehsalçı) təklifinə tam uyğun olması və onun təhlükəsizliyinə 
istehlakçı hüququ

istehlakçıların ağıllı seçim və ya qərar qəbulu üçün əmtəələrin daha vacib 
xüsusiyyətləri, satış qaydaları və təminatları haqqında informasiya hüququ

keyfiyyətsiz əmtəələrdən müdafiə və onlardan istifadəsi ilə əlaqədar yaranan 
itkilərin ödənilməsi hüququ



Sual: Satıcıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 1)
ədalətsiz rəqabət prinsiplərindən kənar tədbirlər vasitəsilə əmtəələrin 

reallaşdırılmasına istənilən xərclər çəkmək hüququ
özünün əsas tələbatlarını ödəmək üçün kifayət qədər rəngarəng təkliflər, 

rəqabətli qiymətlərlə və istehlakçıya hər-hansı inhisar təsirlərinin 
məhdudlaşdırılması şəraitində əmtəə seçmək hüququ

istehlakçının maarifləndirilməsindən, yəni alış haqqında qərarı yüngülləşdirən 
hərtərəfli biliklərdən istifadə etmək hüququ

istehlakçıların ağıllı seçim və ya qərar qəbulu üçün əmtəələrin daha vacib 
xüsusiyyətləri, satış qaydaları və təminatları haqqında informasiya hüququ

keyfiyyətsiz əmtəələrdən müdafiə və onlardan istifadəsi ilə əlaqədar yaranan 
itkilərin ödənilməsi hüququ

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Satıcıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çəki: 1)
özünün əsas tələbatlarını ödəmək üçün kifayət qədər rəngarəng təkliflər, 

rəqabətli qiymətlərlə və istehlakçıya hər-hansı inhisar təsirlərinin 
məhdudlaşdırılması şəraitində əmtəə seçmək hüququ

əmtəə və əmtəələr qrupu haqqında yalançı və aldadıcı mahiyyəti olmayan 
istənilən reklam müraciətlərinin təşkili və reallaşdırılması hüququ

satış həcminin artırılmasının stimullaşdırılmasına təsir edəcək istənilən 
proqramları təklif etmək hüququ

ədalətsiz rəqabət prinsiplərindən kənar tədbirlər vasitəsilə əmtəələrin 
reallaşdırılmasına istənilən xərclər çəkmək hüququ

istənilən əmtəəni istənilən çeşiddə, istənilən ölçüdə təklif etmək hüququ

Sual: Beynəlxalq miqyasda istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə hansı təşkilatı 
məşğuldur (Çəki: 1)

«Consumer İnternational»
“İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf”
“Təsərrüfat Attestasiyası Birlikləri”
“Pulse Democracy”
heç biri

Sual: «Consumer İnternational» fəaliyyət sahəsinə aiddir (Çəki: 1)
istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
kosmik ixtiralar
səhiyyə sahəsində inkişaf konsepsiyası



pul tədavülü
ekoloji təhlükəsizlik baxımından hüquqların müdafiəsi

Sual: İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin əsas yükü .............. üzərinə düşür 
(Çəki: 1)

dövlətin
istehsalçının
iştehlakçının
bir sıra özəl təşkilatların
heç birinin

Sual: Firmalararası yarış prosesində və potensial alıcıların tələbatının 
formalaşdırılmasında mühüm əhə¬miyyət kəsb edir – (Çəki: 1)

reklam
rəqabət
dövlət
risk
heç biri

Sual: İşgüzar təşkilatlar keyfiyyət çatışmazlıqlarına görə hansı məsuliyyət daşıyırlar 
(Çəki: 1)

hamısı
firma istehsal etdiyi zay məhsula görə ciddi məsuliyyət
qanun pozuntularında olduqda (firmanın məhsulun hazırlama prosesindəki 

defektləri, yaxud yalançı reklamlar)
təminatın (qarantın) pozulmasına görə məsuliyyət
bazardakı paya görə məsuliyyət

Sual: Məhsulun nəzərdə tutulan fəaliyyət dövrü ərzində onun əsas təyinatına uyğun 
saz işləməsi nəzərdə tutur – (Çəki: 1)

iş təminatı
potensial iş
iş prinsipi
iş təcrübəsi
ictimaiyyətlə iş

Sual: Azərbaycanda istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi 19 sentyabr 1995-ci ildə qəbul 
olunmuş, sonralar isə bir sıra dəyişikliklər edil¬miş ................. qanunudur (Çəki: 1)

istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında
haqsız rəqabət haqqında
dialektik sintez
sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında
heç biri



Sual: İstehlakçılarımız respublika ərazisində qanunvericiliyə əsasən hansı hüquqlara 
malikdirlər (Çəki: 1)

hamısı
əmtəələrin və onun istehsalçısının sərbəst seçilməsi
istehlak olunan məhsulların lazımi tələblərə cavab verməsini tələb etmək
məhsulların istehlakçının həyatı, sağlamlığı üçün təhlükəsiz keyfiyyət 

göstəricilərinə malik olmasını tələb etmək
istehlak olunan əmtəənin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri haqqında dolğun və 

mötəbər informasiyalara malik olmaq

Sual: İstehlakçılarımızın respublika ərazisində qanunvericiliyə əsasən aşağıda 
göstərilmiş hüquqlarından biri səhvdir (Çəki: 1)

məhkəmələrə və digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına, həmçinin, KİV-ə öz hüquq 
maraqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar müraciətlərin edilməsinə qanun icazə vermir

əmtəələrin və onun istehsalçısının sərbəst seçilməsi
istehlak olunan məhsulların lazımi tələblərə cavab verməsini tələb etmək
məhsulların istehlakçının həyatı, sağlamlığı üçün təhlükəsiz keyfiyyət 

göstəricilərinə malik olmasını tələb etmək
istehlak olunan əmtəənin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri haqqında dolğun və 

mötəbər informasiyalara malik olmaq

Sual: İlkin regional halqanın təyini baxımından region dedikdə (Çəki: 1)
nisbətən eyni iqlimə, flora və faunaya, coğrafi mövqeyə malik olan, vahid 

istehsal, sosial və bazar infrastrukturu, eyni hökumət və özünüidarə orqanları 
tərəfindən idarə edilən ərazi bütövlüyü başa düşülür

dövlətin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə həyata keçirilməsi qanunverici, icraedici 
və nəzarətedici tədbirlərin məcmusu kimi başa düşülür

obyektlərin inkişafına təsir göstərən amillərin proqnozlaşdırılmasını, obyektlərin 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, onların dəyişilməsi üzrə reaksiya tədbirlərinin 
qiymətləndirilməsini xarakterizə edən indikatorların məcmusu başa düşülür

əmək fəaliyyətinin (iqtisadi və sosial sferanı da daxil etməklə) bu və ya digər 
sferasında ən yaxşı qərarların axtarışı prosesi kimi başa düşülür

xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür

Sual: Regionun formalaşmasına təsir göstərir – (Çəki: 1)
hamısı
iqtisadi-təşkilati
sosial-psixoloji
siyasi-hüquqi 
coğrafi faktorlar

Sual: Regional idarəetmə dedikdə başa düşülür – (Çəki: 1)
konkret ərazidə lokallaşmış təkrar istehsal prosesinin nizamlanması və 

məqsədəyönlü fəaliyyəti
ərazi əmək bölgüsünün təkmilləşdirilməsi hesabına ictimai istehsalın 

səmərəliliyinə nail olmaq üçün onun tənzimlənməsi prosesi



dövlətin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə həyata keçirilməsi qanunverici, icraedici 
və nəzarətedici tədbirlərin məcmusu kimi başa düşülür

xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
heç biri

Sual: Ərazi idarə edilməsi dedikdə başa düşülür – (Çəki: 1)
ərazi əmək bölgüsünün təkmilləşdirilməsi hesabına ictimai istehsalın 

səmərəliliyinə nail olmaq üçün onun tənzimlənməsi prosesi 
konkret ərazidə lokallaşmış təkrar istehsal prosesinin nizamlanması və 

məqsədəyönlü fəaliyyəti
dövlətin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə həyata keçirilməsi qanunverici, icraedici 

və nəzarətedici tədbirlərin məcmusu kimi başa düşülür
xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
heç biri

Sual: Regional təkrar istehsal prosesi aşağıda göstərilən hansı siyasətindən asılıdır 
(Çəki: 1)

hamısı
investisiya siyasətindən
sosial siyasətindən
maliyyə siyasətindən
dövlətin apardığı struktur siyasətindən

Sual: Hansı müəllifin redaktorluğu altında dərc edilmiş kitabda regional iqtisadiyyat ya 
inzibati-ərazi, ya da xüsusi iqtisadi əlamətlərlə fərqlənən ayrı-ayrı vilayət, şəhər və 
digər ərazi vahidlərinin iqtisadiyyatının təcəssümü kimi, həm də bu regionların 
iqtisadiyyatı xalq təsərrüfatının təkrar istehsalının bir tərkib hissəsi kmi 
qiymətləndirilmişdir (Çəki: 1)

A.V.Sidoroviçin
T.Q.Morozovanın
K.Lapdauerin
A.Marşallın
H.Ritçelin

Sual: Hansı müəllifin redaktorluğu altında dərc edilmiş kitabda regional iqtisadiyyata 
eyni inzibati-ərazi vahidində tibbi-ekoloji şəraitə uyğun sosial-iqtisadi proseslərin baş 
verməsi və məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi və inkişafı kimi göstərilmişdir (Çəki: 
1)

A.V.Sidoroviçin
T.Q.Morozovanın
K.Lapdauerin
A.Marşallın
H.Ritçelin

Sual: İnfrastruktur – (Çəki: 1)



əsas fəaliyyətə münasibətdə köməkçi və yardımçı xidmətləri həyata keçirən sfera 
sayılır

"Məqsədlər ağacı"nın sıfır səviyyəsi proqramın başlanğıc nöqtəsi sayılır
mülkiyyətçilərin dəyişdirilməsi yolu ilə bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərinin fəaliyyət 

effektinin artırılması sayılır
maraq və tələbatlarını tam şəkildə əks etdirən sosial siyasət ilə şərtlənən yayılma 

və effektivlik miqyası sayılır
hamısı

Sual: İnfrastrukturun növlərinə daxildir (Çəki: 1)
hamısı
istehsal (maddi)
sosial
institutual (təsisat)
bazar

Sual: İnfrastrukturun növlərinə daxil olmayanı seçin (Çəki: 1)
restrukturizasiya
istehsal (maddi)
sosial
institutual (təsisat)
bazar

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İstehsal infrastrukturun əsas funksional təyinatı hansıdır (Çəki: 1)
ictimai istehsalın fəaliyyətini təmin etməkdir
istifadə edilən vergilərin müntəzəmliyini, sabitliyini, münasibliyini və ucuzluğunu 

təmin etməkdir
əmtəə nomenklaturasını diversifikasiya etməklə və böyük gə¬lir¬li bazara tez bir 

zamanda daxil olmağı təmin etməkdir
ictimai-faydalı, qeyri-istehsal, elmi, idarəetmə, hüquqi, mühafizə və başqa 

xidmətlər göstərmirlər
heç biri

Sual: Bazar infrastrukturuna daxildir (Çəki: 1)
hamısı
birjalar



yarmarkalar
bank sistemi
vergi-büdcə sistemi

Sual: Bazar infrastrukturuna daxil deyil (Çəki: 1)
qiymət siyasəti
birjalar
yarmarkalar
bank sistemi
vergi-büdcə sistemi

Sual: Bələdiyyə orqanları iqtisadi sahədə hansı səlahiyyətlərinə malikdir (Çəki: 1)
yerlərdə sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyə; yerli vergilər; bələdiyyə mülkiyyəti
texniki sistemlərin (su kəməri, kanalizasiya, məişət tullantılarından təkrar istifadə 

olunması və s.) istismarı; yaşıllaşdırma işləri; ictimai nəqliyyat
küçələrin və yolların saxlanması, bələdiyyə mənzilləri; fərdi tikintinin və 

ümumiyyətlə mənzil tikintisi işlərinin tənzimlənməsi
sosial yardım, təhsil, səhiyyə, sanitar nəzarəti, ərazi təchizatı
ictimai himayə, ekologiya, əmlakın müdafiəsi, mehmanxanalar və s. üzrə 

məqsədləri müəyyənləşdirmə və yerinə yetirmə 

Sual: Bələdiyyə orqanları iqtisadi sahədə hansı səlahiyyətlərinə malik deyillər (Çəki: 
1)

fərdi tikintinin və ümumiyyətlə mənzil tikintisi işlərinin tənzimlənməsi
yerlərdə sahibkarlığın inkişafı münasibətləri
yerli maliyyə münasibətləri
yerli vergilər münasibətləri
bələdiyyə qurumlarının ərazilərində torpaq və torpaq münasibətləri

Sual: Bələdiyyə orqanları yerli təsərrüfat sahəsində hansı səlahiyyətlərinə malikdir 
(Çəki: 1)

texniki sistemlərin (su kəməri, kanalizasiya, məişət tullantılarından təkrar istifadə 
olunması və s.) istismarı; yaşıllaşdırma işləri; ictimai nəqliyyat

yerlərdə sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyə; yerli vergilər; bələdiyyə mülkiyyəti
bələdiyyə qurumlarının ərazilərində torpaq və torpaq münasibətləri
sosial yardım, təhsil, səhiyyə, sanitar nəzarəti, ərazi təchizatı
ictimai himayə, ekologiya, əmlakın müdafiəsi, mehmanxanalar və s. üzrə 

məqsədləri müəyyənləşdirmə və yerinə yetirmə 

Sual: Bələdiyyə orqanları yerli təsərrüfat sahəsində hansı səlahiyyətlərinə malik 
deyillər (Çəki: 1)

yerlərdə sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilər
texniki sistemlərin (su kəməri, kanalizasiya, məişət tullantılarından təkrar istifadə 

olunması və s.) istismarı
yaşıllaşdırma işləri
ictimai nəqliyyat



küçələrin və yolların saxlanması

Sual: Bələdiyyə orqanları sosial sahədə hansı səlahiyyətlərinə malikdir (Çəki: 1)
sosial yardım, təhsil, səhiyyə, sanitar nəzarəti, ərazi təchizatı və ictimai himayə
texniki sistemlərin (su kəməri, kanalizasiya, məişət tullantılarından təkrar istifadə 

olunması və s.) istismarı
yerlərdə sahibkarlığın inkişafı, yerli maliyyə
yerli vergilər, bələdiyyə mülkiyyəti, bələdiyyə qurumlarının ərazilərində torpaq və 

torpaq münasibətləri
yaşıllaşdırma işləri, ictimai nəqliyyat, küçələrin və yolların saxlanması, bələdiyyə 

mənzilləri, fərdi tikintinin və ümumiyyətlə mənzil tikintisi işlərinin tənzimlənməsi

Sual: Bələdiyyə orqanları sosial sahədə hansı səlahiyyətlərinə malik deyillər (Çəki: 1)
yerlərdə sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyə; yerli vergilər
sosial yardım, təhsil
səhiyyə, sanitar nəzarəti
ərazi təchizatı və ictimai himayə
ekologiya, əmlakın müdafiəsi, mehmanxanalar və s. üzrə məqsədləri 

müəy¬yənləşdirmə və yerinə yetirmə

Sual: Azərbaycanda neçənci ildə Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
qəbul olunmuşdur (Çəki: 1)

2003-cü ildə
2000-ci ildə
2002-ci ildə
2006-ci ildə
1994-ci ildə

Sual: Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxildir (Çəki: 1)
hamısı
dövlət və yerli standartlara əhalinin həyat səviyyəsinin və yaşayış tərzinin uyğun 

gəlməsi
şəraitin tənzimlənməsində büdcə-maliyyə və digər iqtisadi vasitələrin olması
əhalinin istəyinə müvafiq əmək, intellektual və mə¬nəvi imkanlarından 

istifadəetmə
infrastruktur baxımından təmin olunan regiondaxili və regionlararası əlaqələrin 

fəaliyyət göstərməsi

Sual: Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxil deyil (Çəki: 1)
ictimai-siyasi və milli-etnik şəraitin qeyri-bərabərliyi və regionlararası əlaqələrin 

fəaliyyət göstərməməsi
dövlət və yerli standartlara əhalinin həyat səviyyəsinin və yaşayış tərzinin uyğun 

gəlməsi
şəraitin tənzimlənməsində büdcə-maliyyə və digər iqtisadi vasitələrin olması
əhalinin istəyinə müvafiq əmək, intellektual və mənəvi imkanlarından 

istifadəetmə



infrastruktur baxımından təmin olunan regiondaxili və regionlararası əlaqələrin 
fəaliyyət göstərməsi

Sual: Beynəlxalq təcrübədə regionların inkişafı hansı prinsipə arxalanır (Çəki: 1)
ədalətliliyə və səmərəliliyə
azadlığa və bərabərliyə
rəqabətə və səmərəliliyə
sosial xidmətə və rəqabətə
ədalətliliyə və sosial xidmətə

Sual: Beynəlxalq təcrübədə regionların inkişafı hansı prinsipi iqtisadi fəaliyyətin ərazi 
cəhətdən elə yerləşdirilməsini nəzərdə tutur ki, bütün regionların sakinləri istədikləri 
rifah səviyyəsinə çatmaq üçün bərabər imkanlar əldə edə bilsinlər (Çəki: 1)

ədalətlilik
səmərəlilik
rəqabət
bərabərlik
hamısı

Sual: Beynəlxalq təcrübədə regionların inkişafı hansı prinsipi ümummilli rifahı 
yüksəltmək məqsədilə hər bir regionun istehsal və qeyri-istehsal potensialından 
qənaətli istifadə kimi qiymətləndirilməlidir (Çəki: 1)

səmərəlilik 
ədalətlilik
rəqabət
bərabərlik
hamısı

Sual: Dövlətin regional siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

hamısı
dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının münasibətlərinin hüquqi əsaslarının 

formalaşdırılması
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı proqramının və məqsədli proqramların mütəmadi 

olaraq tətbiq edilməsi
dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə strukturlarının fəaliyyətinin normativ və 

metodiki təminatı
ölkənin inzibati-ərazi bölgüsündə siyasi və sosial-iqtisadi dəyişiklərin əks 

etdirilməsi məqsədilə dövri olaraq dəyişikliklərin aparılması

Sual: Dövlətin regional siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakılardan hansı deyil (Çəki: 1)

bütün regionların sakinləri istədikləri rifah səviyyəsinə çatmaq üçün tənəzzüllü 
iqtisadi fəaliyyət sahələrinin darlaşdırılması

dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının münasibətlərinin hüquqi əsaslarının 
formalaşdırılması



ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı proqramının və məqsədli proqramların mütəmadi 
olaraq tətbiq edilməsi

dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə strukturlarının fəaliyyətinin normativ və 
metodiki təminatı

ölkənin inzibati-ərazi bölgüsündə siyasi və sosial-iqtisadi dəyişiklərin əks 
etdirilməsi məqsədilə dövri olaraq dəyişikliklərin aparılması

Sual: Ölkə regionlarında klasterlərin təşkili xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir (Çəki: 
1)

hamısı
klasterlərin yerləşdirilməsinin optimallığının təmin edilməsi
klasterlərin fəaliyyətinin regional rəhbərlik tərəfindən yerlərdəki bürokratik 

maneələrdən və müxtəlif formalı təzyiqlərdən müdafiəsi
regional klasterlərin qonşu regionlarla, habelə qonşu dövlətlərin həmsərhəd 

regionları ilə iqtisadi münasibətlərinin stimullaşdırılması
ölkə regionlarında klasterlərin mahiyyəti barədə xarici ölkələrin təcrübəsinin 

təbliği

Sual: Ölkə regionlarında klasterlərin təşkili xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aid deyil 
(Çəki: 1)

ucqar regionlarda, sərhədyanı bölgələrdə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, turizm, tarixi cəhətdən formalaşmış müxtəlif 
xalq tətbiqi sənəti və digər məşğuliyyət növləri üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin 
klasterləşməsinin məhdudlaşdırmaq

klasterlərin yerləşdirilməsinin optimallığının təmin edilməsi
klasterlərin fəaliyyətinin regional rəhbərlik tərəfindən yerlərdəki bürokratik 

maneələrdən və müxtəlif formalı təzyiqlərdən müdafiəsi
regional klasterlərin qonşu regionlarla, habelə qonşu dövlətlərin həmsərhəd 

regionları ilə iqtisadi münasibətlərinin stimullaşdırılması
ölkə regionlarında klasterlərin mahiyyəti barədə xarici ölkələrin təcrübəsinin 

təbliği

Sual: Yeni yaranmış və inkişaf mərhələsində olan kiçik və orta sahibkarlığı istehsal, 
informasiya, maliyyə və digər resurslarla təmin edən, sahibkarlıq subyektlərinin 
səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə çeşidli xidmətlər göstərən təşkilati modeli 
adlanır (Çəki: 1)

biznes-inkubator
superindustrial
subpodrat
reqressiya
hamısı

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 20

Maksimal faiz 20



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sosial məsuliyyət isə özündə birləşdirir – (Çəki: 1)
hamısı
etikanın qızıl qaydasının, halallığın, ədalətliyin, utilitarizmin və insan haqlarının 

gözlənilməsini
ətraf mühitin qorunmasını, yəni qeyri-ekoloji məhsulların istehsalının 

dayandırılmasını
qadınlara, qocalara, uşaqlara və milli azlıqlara qarşı hüquq bərabərliyinin 

pozulmasının (ayrı-seçkiliyin) olmamasını
istehlakçılar, investorlar və firma əməkdaşları haqlarının gözlənilməsini birləşdirir

Sual: Ərazi sosial təsərrüfatçılığı .......... malik olur (Çəki: 1)
hamısı
mənzil və kommunal təsərrüfatına
məişət xidmətinə
sərnişin nəqliyyatına
təhsil obyektlərinə

Sual: Ərazi sosial təsərrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahələri ilə 
əlaqədardır (Çəki: 1)

hamısı
su təsərrüfatı obyektləri
yollar
elektrik enerjisi obyektləri
qaz təchizatı obyektləri

Sual: Aşağıdakı hansı resursları birləşdirməklə bələdiyyə məsələləri həll edilə bilər 
(Çəki: 1)

hamısı
maliyyə
maddi
informasiya
intellektual

Sual: Ərazinin (şəhərin) inkişafı korporasiyasının əsas funksiyası – (Çəki: 1)
ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının biznes-proqnozunun hazırlanması və onun 

yerinə yetirilməsinin təşkili, işlərin görülməsi üçün maliyyə vəsaitlərinin 
okkutunisiyası və ərazidə layihə və tikintilərin koordinasiyasıdır

ətraf mühitin dövriyyəsindən “havayı əmtəə” kimi istifadə tendensiyasına son 
qoymaqdır

iqtisadiyyatın normal tənzimlənməsi və səmərəli fəaliyyəti üçün dövlətin hüquqi 
təminatı və müdafiəsi sahəsindəki işi



bu zaman məcmu ictimai məhsulun və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü 
həyata keçirilir

heç biri

Sual: Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi hansı 
funksiyaya daxildir (Çəki: 1)

müəssisə və sakinlərə bələdiyyə tərəfindən göstərilən xidmətlər; ərazinin sosial-
iqtisadi inkişafının idarə edilməsi

görmük rüsmlarının təyin edilməsi
mülki hüquqi qanunların müəyyən edilməsi
hamısı
qacaqmalçılıqla bağlı cinayət məsuliyyətin müəyyən edilməsi

Sual: Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi birinci 
funksiya ....... (Çəki: 1)

artıq yaranmış sistemin fəaliyyət göstərməsinin idarə olunması prosesi kimi çıxış 
edir

sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi prosesini təmin edir
heç biri
yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişaf etdirilməsi
şəhər infrastrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə və kommunikasiyasının 

inkişaf etdirilməsi

Sual: Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi ikinci 
funksiya ....... (Çəki: 1)

sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi prosesini təmin edir
artıq yaranmış sistemin fəaliyyət göstərməsinin idarə olunması prosesi kimi çıxış 

edir
mənzil fondunun vəziyyəti və istismarının idarə edilməsi
enerji, su, qaz, istilik təchizatının idarə edilməsi
heç biri

Sual: Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi birinci 
funksiyasına aiddir (Çəki: 1)

enerji, su, qaz, istilik təchizatı, mənzil fondunun vəziyyəti və istismarının idarə 
edilməsi

yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişaf etdirilməsi
şəhər infrastrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə və kommunikasiyasının 

inkişaf etdirilməsi
əhalinin həyat tərzinin səviyyəsini, məşğulluğun inkişaf etdirilməsi 
heç biri

Sual: Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi ikinci 
funksiyasına aiddir (Çəki: 1)

hamısı
yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişaf etdirilməsi



şəhər infrastrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə və kommunikasiyasının 
inkişaf etdirilməsi

məşğulluğun inkişaf etdirilməsi
əhalinin həyat tərzinin səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi

Sual: Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində bələdiyyələrin qarşısında duran 
hansı vəzifələri aid etmək olar (Çəki: 1)

iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan vəzifələr; sosial-
mədəni, kommunal-məişət və həyati baxımından vacib digər xidmətlərə əhalinin 
tələbatının ödənilməsi ilə əlaqədar vəzifələr

vəzifəsi mövcud ictimai rejimi və qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbəyə müvafiq 
olaraq müntəzəm pullu mükafatlandırılma

milli gəlir və milli məhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan əmtəə və 
xidmətlərin ümumi dəyərini cəmləşdirir və xalis gəlirin ev təsərrüfatları, hökumət, 
biznes və xarici iqtisadi agentlər tərəfindən bölüşdürülməsi

Milli sənaye hesabları müxtəlif biznes vahidləri, hökumət, ev təsərrüfatları və 
xarici iqtisadi agentlər arasında alınmış və satılmış əmtəələrin və xidmətlərin 
dəyərlərini müəyyənləşdirilməsi

heç biri

Sual: Yerli özünüidarə orqanı tərəfindən sahibkarlıq mühitinə məqsədyönlü təsirin 
forma və mexanizmləri əsası hansıdır (Çəki: 1)

hamısı
tənzimləmə
koordinasiya
motivasiya
nəzarət

Sual: Yerli özünüidarə orqanı tərəfindən sahibkarlıq mühitinə məqsədyönlü təsirin 
forma və mexanizmləri əsası ola bilməz (Çəki: 1)

iflas etdirmə
tənzimləmə
koordinasiya
motivasiya
nəzarət

Sual: Özünüödəmə baxımından bələdiyyə müəssisələri neçə qrupa bölünür (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Bələdiyyələrin sosial əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən təşkilatlarına daxildir 
(Çəki: 1)

bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları, sosial müdafiə idarələri



nəqliyyat, tikinti təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
bələdiyyə banklarını, investisiya fondları
heç biri

Sual: Bələdiyyələrin öz xərclərini ödəmə imkanına malik və sosial əhəmiyyətli 
funksiyaları yerinə yetirən təşkilatlarına daxildir (Çəki: 1)

nəqliyyat, tikinti, rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət 
göstərən müəssisələri

sosial müdafiə idarələri
bələdiyyə banklarını, investisiya fondları
bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları
heç biri

Sual: Mənfəət qazanmaq məqsədilə yaradılan bələdiyyə müəssisələrinə daxildir 
(Çəki: 1)

bələdiyyə banklarını, investisiya fondları 
nəqliyyat, tikinti təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları
heç biri

Sual: Bələdiyyələrin aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən iqtisadiyyatın ənənəvi sahələrinə 
aiddir (Çəki: 1)

hamısı
ərazidə fəaliyyət göstərən su qaz, istilik müəssisələri
şəhər və şəhərətrafı nəqliyyat
çirkli suların təmizlənməsi
kanalizasiya ilə təminetmə

Sual: Yerli özünüidarə orqanları tərəfindən sahibkarlığın inkişafına kömək bilavasitə 
hansı vasitələrlə həyata keçirilə bilər (Çəki: 1)

kreditləşdirmə və burada təminatçı kimi çıxışetmə; yeni iş yerlərinin açılmasına 
dotasiya

milli rifah, yaxud milli aktivlər hesabı ölkənin aktivlərinin və resurslarının təkrar 
istehsalını azalması ilə

enerjinin alınması, saxlanması və ötürülməsi əsas etibarilə ənənəvi 
tex¬no¬lo¬giyaların istehsalın məhdudlaşdırılması ilə

vətəndaşların dövlətə vergi ödəmələri əvəzinə dövlətin səhmdar vətəndaşlara 
sosial minimum həcmindən az olmayaraq dividendlər ödəməsi ilə

heç biri

Sual: Hansı vasitələrlə ərazidə yerləşən və bir və ya neçə sahədə fəaliyyət göstərən 
müəssisələr qrupuna güzəştlər edilir (Çəki: 1)

kreditləşdirmə və burada təminatçı kimi çıxışetmə; yeni iş yerlərinin açılmasına 
dotasiya



milli rifah, yaxud milli aktivlər hesabı ölkənin aktivlərinin və resurslarının təkrar 
istehsalını azalması ilə

enerjinin alınması, saxlanması və ötürülməsi əsas etibarilə ənənəvi 
texnologiyaların istehsalın məhdudlaşdırılması ilə

vətəndaşların dövlətə vergi ödəmələri əvəzinə dövlətin səhmdar vətəndaşlara 
sosial minimum həcmindən az olmayaraq dividendlər ödəməsi ilə

heç biri

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Yerli özünüidarə orqanları tərəfindən sahibkarlığın inkişafına kömək məqsədilə 
təkcə götürülmüş bir müəssisəyə kömək aşağıdakı hansı işləri görməklə aparıla bilər 
(Çəki: 1)

hamısı
investor üçün ayrılan torpaq sahələrinin mənimsənilməsi
müəssisə üçün xüsusi dotasiya
sərfəli biznes aparmaq üçün xüsusi əhəmiyyəti olan daşınmaz əmlakın verilməsi
daşınmaz əmlakın verilməsi

Sual: Sahibkarla bələdiyyə arasında qarşılıqlı münasibətləri təhlil edərkən 
aşağıdakılar haqqında konkret məlumatlar toplanılmalıdır (Çəki: 1)

hamısı
bələdiyyə və ya yerli icra orqanı tərəfindən sahibkarların müraciətləri haqqında 

qərarların qəbul edilməsinin müddəti
bələdiyyə orqanı ilə sahibkarlar arasında ünsiyyət zamanı təşəbbüsün kimin 

əlində olması
aybaay şəhərdə qeydiyyata alınan müəssisələrin sayı
qeydiyyatdan keçmiş müəssisələrin bələdiyyə orqanı ilə aktiv münasibətdə 

olanların sayı

Sual: Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən 
hansı hesabat formaları hazırlana bilər (Çəki: 1)

hamısı
aktual şəraitin təhlili
bələdiyyənin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının hazırlanması
bələdiyyə işinin konkret prioritetləri
investisiyaların dotasiya olunması



Sual: Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən 
aktual şəraitin təhlili hesabat formasına aid olan cəhət (Çəki: 1)

maşınqayırma, yüngül sənaye, toxuculuq sənayesi, məişət xidməti, mənzil-
kommunal xidməti və elmi-texniki sektor xüsusi tədqiq edilir

ayrı-ayrı müəssisələrə kömək, maliyyələşmə mənbərələrinin cəlb edilməsi
biznes inkubatorlara yeni işə başlayan sahibkarlara, sənaye parklarında isə artıq 

fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün lazımi şərait yaradılması
müəyyən əraziyə kapital qoyuluşu etməyə hazır olan müəssisələr 

reallaşdırdıqları investisiyalara görə dotasiyaların verilməsi
hər bir bələdiyyədə öz səlahiyyəti çərçivəsində vergi imtiyazına malik olan 

müəssisələr müəyyən vergilər ödənilməsindən azad olunur

Sual: Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən 
“çətinliklər haqqında nəticələri” hesabat formasına aid olan cəhət 1. mövcud olan 
inkişaf planlarının təhlili 2. istehsal potensiallarının müəyyənləşdirilməsi 3. yeni 
müəssisələrin yaradılması motivləri və əsaslandırılmalarının təhlili 4. investor üçün 
torpaq sahəsinin mənimsənilməsi (Çəki: 1)

1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4
1,4

Sual: Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən 
“İnvestisiyaların dotasiya olunması” hesabat formasına aid olan cəhət (Çəki: 1)

müəyyən əraziyə kapital qoyuluşu etməyə hazır olan müəssisələr 
reallaşdırdıqları investisiyalara görə dotasiya alır

maşınqayırma, yüngül sənaye, toxuculuq sənayesi, məişət xidməti, mənzil-
kommunal xidməti və elmi-texniki sektor xüsusi tədqiq edilir

biznes inkubatorlara yeni işə başlayan sahibkarlara, sənaye parklarında isə artıq 
fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün lazımi şərait yaradılması

yeni müəssisələrin yaradılması motivləri və əsaslandırılma-larının təhlili
mövcud olan inkişaf planlarının təhlili

Sual: Biznes-inkubator – (Çəki: 1)
yeni yaranmış və inkişaf mərhələsində olan kiçik və orta sahibkarlığı, istehsal, 

informasiya, maliyyə və digər resurslarla təmin edən və sahibkarlıq subyektlərinin 
səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə çeşidli xidmətlər göstərən təşkilati 
modeldir

sosial iqtisadi problem və ətraf mühitin qorunub saxlanması problemlərinin həlli 
arasında dünya balansının təmin olunması zərurətindən irəli gələn sivilizasiyanın 
inkişafı modelidir

yerləşdirmə nəzəriyyəsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi əsaslarını 
L.Valrasın klassik ümumi iqtisadi tarazlıq modelidir

tədbirlərin görülməsinin direktiv müddəti dəyişdirilərkən məqsədli proqramın 
şəbəkə modelidir

hamısı



Sual: Sahibkarlıq subyektlərinin formalaşmasına xidmət etməklə, biznesin başlanğıc 
mərhələsində xərclərin aşağı salınmasına şərait yaradır – (Çəki: 1)

biznes-inkubator
superindustrial
subpodrat
reqressiya
hamısı

Sual: Biznes-inkubatorların qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq hansı 
formaları-tətbiq edilir: 1. sahibkarlığın formalaşması və inkişafına yönəldilmiş biznes-
inkubatorlar 2. spesifik sahibkarlıq subyektlərinə və iqtisadiyyatın müəyyən bir 
sektorunda sahibkarlığın inkişafına istiqamətlənmiş biznes-inkubatorlar 3. yeni 
məhsul istehsalına istiqamətlənmiş texnoloji-biznes inkubatorlar 4. demokratik 
idarəetmə forması təsərrüfat subyektlərinin maksimum azadlığını sosial-demoqrafik 
indikatorları (Çəki: 1)

1,2,3
 1,2,4
1,3,4
2,3,4
1,4

Sual: Sahibkarlığın formalaşması və inkişafına yönəldilmiş biznes-inkubatorlara aid 
olan cəhət (Çəki: 1)

bu biznes-inkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək 
məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara güzəştli şərtlərlə ofisləri icarəyə 
verir və müxtəlif xidmətlər göstərir

bu biznes-inkubatorlar əhalinin müəyyən bir qrupunun sahibkarlıq fəaliyyətinə 
cəlb edilməsinə və ya regionda bazarın zəif inkişaf etmiş müəyyən sektoruna 
xidmət göstərmək məqsədilə yaradılır

adətən innovasiya və texnoloji mərkəzlərin, elmi parkların təsisçiliyi ilə yaradılan 
bu inkubatorlar yeni texnologiyaların inkişafına və onların tətbiqinin 
sürətləndirilməsinə xidmət edir

iqtisadi-strateji fəaliyyətlərin işlənib hazırlanmasında müəssisə və firmalara 
konsaltinq və auditor xidmətlərinin göstərilməsinə xidmət edir

hamısı

Sual: Spesifik sahibkarlıq subyektlərinə və iqtisadiyyatın müəyyən bir sektorunda 
sahibkarlığın inkişafına istiqamətlənmiş biznes-inkubatorlara aid olan cəhət (Çəki: 1)

bu biznes-inkubatorlar əhalinin müəyyən bir qrupunun sahibkarlıq fəaliyyətinə 
cəlb edilməsinə və ya regionda bazarın zəif inkişaf etmiş müəyyən sektoruna 
xidmət göstərmək məqsədilə yaradılır

bu biznes-inkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək 
məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara güzəştli şərtlərlə ofisləri icarəyə 
verir və müxtəlif xidmətlər göstərir

adətən innovasiya və texnoloji mərkəzlərin, elmi parkların təsisçiliyi ilə yaradılan 
bu inkubatorlar yeni texnologiyaların inkişafına və onların tətbiqinin 
sürətləndirilməsinə xidmət edir



iqtisadi-strateji fəaliyyətlərin işlənib hazırlanmasında müəssisə və firmalara 
konsaltinq və auditor xidmətlərinin göstərilməsinə xidmət edir

hamısı

Sual: Yeni məhsul istehsalına istiqamətlənmiş texnoloji-biznes inkubatorlara aid olan 
cəhət (Çəki: 1)

adətən innovasiya və texnoloji mərkəzlərin, elmi parkların təsisçiliyi ilə yaradılan 
bu inkubatorlar yeni texnologiyaların inkişafına və onların tətbiqinin 
sürətləndirilməsinə xidmət edir 

bu biznes-inkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək 
məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara güzəştli şərtlərlə ofisləri icarəyə 
verir və müxtəlif xidmətlər göstərir

bu biznes-inkubatorlar əhalinin müəyyən bir qrupunun sahibkarlıq fəaliyyətinə 
cəlb edilməsinə və ya regionda bazarın zəif inkişaf etmiş müəyyən sektoruna 
xidmət göstərmək məqsədilə yaradılır

iqtisadi-strateji fəaliyyətlərin işlənib hazırlanmasında müəssisə və firmalara 
konsaltinq və auditor xidmətlərinin göstərilməsinə xidmət edir

hamısı

Sual: İlk yaranan biznes-inkubatorlar hansı formada fəaliyyət göstərmişdir (Çəki: 1)
arxitektor və dizaynerlərin yaradıcı kommunası kimi
əhalinin həyat səviyyəsinin ümumiləşdirilmiş göstəricilərindən biri kimi
TAB təşkilatı müvafiq şəbəkə sisteminin formalaşmasının bir hissəsi kimi
aztəminatlılara yerli imkanlar hesabına maddi kömək göstərmək kimi
hamısı

Sual: İnkubatorların bütün dünyada geniş vüsət alması sonda ............ yaranmasına 
gətirib çıxardı (Çəki: 1)

iri assosiasiyaların
superindustrialın 
subpodratların
reqressiyanın
hamısı

Sual: 1985-ci ildə National Buisiness İncubation Associatinon (NBİA) harada 
yaran¬mışdır (Çəki: 1)

ABŞ-da
Yaponiyada
İngiltərədə
Azərbaycanda
Fransada

Sual: Assosiasiyanin yaradılmasında məqsəd – (Çəki: 1)
müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən inkubatorları bir arada birləşdirərək 

informasiya mübadiləsini həyata keçirməklə daha da səmərəli fəaliyyət göstərmək



bazar şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sosial-iqtisadi sistemin 
dəyişkən şəraitə uyğunlaşdırılması

nəzarət funksiyasını asanlaşdırmaq məqsədilə quruluşun təkmilləşdirilməsi, 
innovasiya strategiyalarının tətbiqi ilə səmərəli quruluşun yaradılması

sosial və məişət xidmətlərində bütün kateqoriyalı vətəndaşların tələbatlarını 
ödəmək

hamısı

Sual: Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara əsasən hansı istiqamətdə dəstək 
göstərir (Çəki: 1)

hamısı
servis dəstəyi
tədris-metodiki dəstək
maliyyə dəstəyi
psixoloji dəstək

Sual: Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Servis dəstəyi” istiqamətinə aid 
olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, 
maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə verilir

müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq 
xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları ilə təmin etmək, biznes 
planlanların, investisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur 
maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənilməsində güzəştlər edilməsi, maliyyə axınının 
təşkili

rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə 
maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı aşılamaq

hamısı

Sual: Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Tədris-metodiki dəstək” 
istiqamətinə aid olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq 
xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları ilə təmin etmək, biznes 
planlanların, investisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili 

burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, 
maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə verilir

təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur 
maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənilməsində güzəştlər edilməsi, maliyyə axınının 
təşkili

rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə 
maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı aşılamaq

hamısı

Sual: Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Maliyyə dəstəyi” istiqamətinə aid 
olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)



təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur 
maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənilməsində güzəştlər edilməsi, maliyyə axınının 
təşkili

burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, 
maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə verilir

müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq 
xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları ilə təmin etmək, biznes 
planlanların, investisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə 
maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı aşılamaq

hamısı

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Psixoloji dəstək” istiqamətinə aid 
olan cəhət hansıdır (Çəki: 1)

rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə 
maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı aşılamaq 

burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, 
maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə verilir

müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq 
xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları ilə təmin etmək, biznes 
planlanların, in¬vestisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur 
maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənil¬məsində güzəştlər edilməsi, maliyyə axınının 
təşkili

hamısı

Sual: Regionun iqtisadi inkişafında biznes-inkubator hansı funksiyanı həyata kecirir 
(Çəki: 1)

hamısı
yeni müəssisələrin yaradılması
digər rayonlardan mövcud müəssisələrin regiona cəlb edilməsi
artıq fəaliyyətdə olan müəssisələrin qorunub saxlanılması
mövcud müəssisələrin daha da genişləndirilməsi

Sual: Regionun iqtisadi inkişafında biznes-inkubator hansı funksiyanı həyata kecirmir 
(Çəki: 1)

özəlləşdirmə prosesinin təşkili və qiymətin müəyyənləşdirilməsi



yeni müəssisələrin yaradılması
digər rayonlardan mövcud müəssisələrin regiona cəlb edilməsi
artıq fəaliyyətdə olan müəssisələrin qorunub saxlanılması
mövcud müəssisələrin daha da genişləndirilməsi

Sual: Kiçik müəssislərin inkişafina mane olan faktorlar hansıdır (Çəki: 1)
hamısı
yüksək vergi dərəcələri
informasiya mühitinin zəifliyi
Əmtəələrin rəqabətqabiliyyətinin aşağı olması
İqtisadi mühitin qeyri-stabilliyi

Sual: Kiçik müəssislərin inkişafina mane olan faktorlardan biri səhvdir (Çəki: 1)
pozetiv ictimai rəy
yüksək vergi dərəcələri
informasiya mühitinin zəifliyi
Əmtəələrin rəqabətqabiliyyətinin aşağı olması
İqtisadi mühitin qeyri-stabilliyi

Sual: Tədris biznes inkubator hansı funksiyanı yerinə yetirir (Çəki: 1)
hamısı
menecment, sahibkarlıq fəaliyyəti, heyətin idarə edilməsi, kreativ menecment, 

innovasiya menecmenti, antiböhranlı idarəetmə və s. fənlərin yeni metodika ilə 
tədrisi

biznes planlarının tərtib edilməsi, menecmentin ümumi və xüsusi məsələləri, 
liderlik, korporativ menecment, problemli situasiyalarda davranış və s. movzularda 
treninqlərin keçirilməsi

nəzəri və praktiki biliklərin konkret situasiyalarda tətbiqi
yerli və xarici kiçik, orta və iri sahibkarlıq sahəsində qabaqcıl təcrübə ilə tanışlıq 

məqsədilə elmi seminarların və praktikumların təşkil olunması

Sual: Azərbaycanda ilk dəfə hansı universitet nəzdində “Tədris Biznes-İnkubator” 
yaradıldı (Çəki: 1)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında
Bakı Dövlət Universitetində
Qafqaz Universitetində
Qərb Universitetində

Sual: Azərbaycanda ilk dəfə neçənci ildə “Tədris Biznes-İnkubator” yaradıldı (Çəki: 1)
2005
2001
2003
1997
2010



Sual: İnsanları öz şəxsi bizneslərini qurmağa maraqlandiran, yeni fəaliyyətə başlamış 
müəssisələrin novator məhsullar istehsalında onları dəstəkləyən, müəssisələrin 
inkişafına təkan verən mühiti yaradan və innovasiyalı biznesin təşkil edilməsində 
sahibkarlara yardımçı olan təşkilat adlanır (Çəki: 1)

biznes inkubator
ev təsərrüfatları
bank
heç biri
maliyyə institutları

Sual: İstehsalın yerləşdirilməsi (lokallaşdırma) nəzəriyyəsi hansı alimlərin tərəfindən 
işlənilmişdir (Çəki: 1)

Y.Tyünenin, L.Launhardtın və A.Veberin
F.Hersberqin, D.Trumenin və J. Fordun
Elton Meyonun, Fris Rotlisbergerin və J. Fordun
F.Hersberqin, Abraham Maslounun və A.Veberin
L.Uaytın, R.Fişerin və S.Braunun

Sual: Məhz bu alimlərin işləri klaster nəzəriyyəsinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir 
göstərmişdir (Çəki: 1)

Y.Tyünenin, L.Launhardtın və A.Veberin
F.Hersberqin, D.Trumenin və J. Fordun
Elton Meyonun, Fris Rotlisbergerin və J. Fordun
F.Hersberqin, Abraham Maslounun və A.Veberin
L.Uaytın, R.Fişerin və S.Braunun

Sual: Hansı alim ayrılıqda götürülmüş sənaye müəssisələrinin xammal mənbələrinə 
və məhsulun satış bazarlarına nəzərən optimal yerləşdirmə məntəqəsinin tapılması 
metodunu işləyib hazırlamışdır (Çəki: 1)

V.Launhardt
Y.Tyünen
A.Veber
D.Trumen
F.Hersberq

Sual: V.Launhardt və Y.Tyünenin istehsalın yerləşdirilməsi nəzəriyyələrinin həlledici 
faktoru hansıdır (Çəki: 1)

nəqliyyat xərcləridir
renta xərcləridir
təhsil sisteminin xərcləridir
texnoloji xərcləridir
ekoloji xərcləridir

Sual: İzolə olunmuş müəssisənin timsalında istehsalın yerləşdirilməsinin ümumi 
«xalis» nəzəriyyəsini kim işləmişdir (Çəki: 1)



A.Veber 
Y.Tyünen
V.Launhardt
D.Trumen
F.Hersberq

Sual: A.Veber yerləşdirməni nəzərə almadan istehsal xərclərinin üç əsas faktorunu 
qeyd etmişdir – (Çəki: 1)

xammala, işçi qüvvəsinə və nəqliyyata çəkilən xərcləri
təhsil sisteminin xərcləri, xammala çəkilən xərcləri və nəqliyyata çəkilən xərcləri
ekoloji xərcləri, xammala çəkilən xərcləri və nəqliyyata çəkilən xərcləri
təhsil sisteminin xərcləri, işçi qüvvəsinə və texnoloji xərcləri
ekoloji xərcləri, işçi qüvvəsinə və texnoloji xərcləri

Sual: Klaster nəzəriyyəçilərindən ilk dəfə olaraq hansı alim yaşayış məntəqələri 
sistemlərinin bazar məkanında yerləşdirilməsinin nəzəri əsaslarını işləmişdir (Çəki: 1)

V. Kristaller
Y.Tyünen
V.Launhardt
D.Trumen
F.Hersberq

Sual: İstehsalın yerləşdirilməsi nəzəriyyəsində ikinci yanaşmanın müəllifləri 
hansılardır (Çəki: 1)

O.Enqlender, H.Ritçel, T.Palanderdir
V.Kristaller, A.Leş, A.Veber
Elton Meyo, Fris Rotlisberger, J. Ford
F.Hersberq, Abraham Maslou, A.Veber
L.Uayt, R.Fişer, S.Braun

Sual: İstehsalın yerləşdirmə nəzəriyyəsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi 
əsasını təşkil edir (Çəki: 1)

klassik ümumi iqtisadi tarazlıq modeli
reproduktiv əməyin hökmranlığı
vətəndaş cəmiyyəti
qarşılıqlı səbir korporasiyasının müvəffəqiyyətinin prinsipial şərti
orta və xırda investorların hüquqlarının müdafiəsi

Sual: Yerləşdirmə nəzəriyyəsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi əsası klassik 
ümumi iqtisadi tarazlıq vəziyyəti aşağıdakı hansı şərt daxilində formalaşır (Çəki: 1)

hamısı
hər bir firmanın yerləşdiyi məkan istehsalçı üçün maksimum mümkün 

üstünlüklərə malik olmalıdır
firma elə yerləşdirilməlidir ki, onun fəaliyyəti yerləşdiyi ərazini tam əhatə etsin



qiymətlər və xərclərin sabitlik əmsalı dəyişməz olmalı, yəni həddən artıq yüksək 
gəlir nəzərdə tutulmalıdır

bütün bazar zonaları minimum ölçüyə malik olmalıdır

Sual: Hansı dövrdən başlayaraq bir çox iqtisadi ədəbiyyatda klasterlər fenomeninin 
mövcudluğunun və əhəmiyyətinin dərk olunması müşahidə edilməyə başlanmışdı 
(Çəki: 1)

XX əsrin 80-ci illərindən
XIX əsrin 80-ci illərindən
XX əsrin 50-ci illərindən
XX əsrin 20-ci illərindən
XX əsrin 70-ci illərindən

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müasir klaster nəzəriyyəsində, regional elmlər üzrə iqtisadi ədəbiyyatlarda əsas 
diqqət şəhər aqlomerasiyasının ümumiləşdirilmiş iqtisadiyyatına yönəlmişdir ki, bu 
hansı infrastrukturları əhatə edir (Çəki: 1)

hamısı
kommunikasiya texnologiyaları
investisiya institutları
müxtəlif sənaye mərkəzlərini
yüksək təmərküzləşməyə malik şəhər regionlarındakı bazaları

Sual: Müasir dövrdə klaster nəzəriyyəsinin elmi cəhətdən çoxşaxəli araşdırılmasının 
ilk müəllifi kimi hansı alimi hesab etmək olar (Çəki: 1)

Alfred Marşallı
J.Qannel
Y.Meen
P.Leyn
L.Uayt

Sual: Müasir dövrdə klasterlərin tədqiqi sahəsində hansı alimin xüsusi xidmətləri 
olmuşdur (Çəki: 1)

Maykl Porterin
J.Qannelin
Alfred Marşallın
P.Leyninin



L.Uaytın

Sual: Klaster, başqa sözlə ............ da adlandırılır (Çəki: 1)
sənaye qrupu
sənaye maliyyəsi
sənaye məhsulu
farmaseptik sənaye
hamısı

Sual: İqtisadi məkanın strukturizasiyası və səmərəli yerləşdirilməsi nəzəriyyəsi 
əsaslanır – (Çəki: 1)

hamısı
sənaye və nəqliyyat şəbəkələrinin funksional xüsusiyyətlərinin formalarına
aqlomerasiyaların formalarına
ərazi-istehsalat komplekslərinin funksional xüsusiyyətlərinin formalarına
müxtəlif tipli şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin funksional xüsusiyyətlərinin 

formalarına

Sual: Klaster nəzəriyyəsi üzrə ictimai istehsalın təşkil edilməsindəki artımın qütbləri 
ideyasının yaradıcısı hansı alimdir (Çəki: 1)

F.Ferri
J.Qannel
Y.Meen
P.Leyn
L.Uayt

Sual: Klasterlərin formalaşması əsaslanır – (Çəki: 1)
hamısı
ixtisaslaşmış əməyə
elmi-tədqiqatlara
münasib coğrafi vəziyyətə
inkişaf etmiş müvafiq infrastrukturlara

Sual: Klasterlərin daxilində qarşılıqlı münasibətlərin evolyusiyası nəticəsində onun 
iştirakçıları daha qlobal strategiyalarla silahlanaraq hansı məqsədə nail olmağa 
çalışırlar (Çəki: 1)

mənfəətlərini maksimumlaşdırmağa
mənfəəti stabil saxlamağa
istehsalı dar çərçivədə həyata keçirtməyə
mənfəəti minimumlaşdırmağa
heç biri

Sual: Klasterlərin formalaşmasında diqqəti cəlb edən hansı prinsipi qeyd etmək olar 
(Çəki: 1)



yerli miqyasda rəqabətin intensivliyi; mövcud regionda yeni iqtisadi fəaliyyət 
sahəsinin formalaşması üçün imkanlar və mühit; klaster iştirakçılarının formal və 
qeyri-formal məlumatlama mexanizmlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyi

yerli miqyasda rəqabətin passivliyi; cəmiyyətin formalaşmış istehsal mühitinin 
strukturunun çatışmamazlığı; informasıya mübadiləsinin fəaliyyətinin səmərəliliyi

kimi işsizliyə sosial cəhətdən məqbul həddə yol verən səmərəli məşğulluğa nail 
olunması; cəmiyyətin formalaşmış istehsal mühitinin strukturunun çatışmamazlığı; 
yerli miqyasda rəqabətin intensivliyi

xammal ehtiyatlarına sərf edilən məsrəflərin ölçülməsi; yoxsulluğun səviyyəsinin 
inkişaf etdirilməsi; mövcud regionda yeni iqtisadi fəaliyyət sahəsinin formalaşması 
üçün imkanlar və mühit

heç biri

Sual: Klasterin yararlandığı hansı aspektlərin sayı və nüfuzu ilə stimullaşdırılır (Çəki: 
1)

hamısı
informasiya bazarlarının
ticarət sərgilərinin fəaliyyətləri iştirakçıların
təhsil proqramlarının
xüsusi infrastrukturların

Sual: Bələdiyyə yerli özünüidarə kimi mexaniki idarəetmə növünü ....... edir (Çəki: 1)
rədd
təsdiq
əhatə
həlledici əhəmiyyət kəsb
hamısı

Sual: Mexaniki idarəetmə növünə aiddir (Çəki: 1)
hamısı
mühafizəkar, qeyri-çevik quruluş
standart və sabit vəzifələr
iyerarxik hakimiyyət xətti və nəzarət
dəyişikliklərə müqavimət

Sual: Bələdiyyə idarəçiliyini dolğun şəkildə hansı idarəetmə növü ifadə edir (Çəki: 1)
üzvi
orta
texnologiyalı
riskli
heç biri

Sual: Üzvi idarəetmə aşağıdakı hansı xüsusiyyətə malikdir (Çəki: 1)
hamısı
özünənəzarət və əhali tərəfindən nəzarət



dinamik və sərt şəkildə müəyyənləşməyən vəzifələr
dəyişikliklərə hazırolma
hakimiyyətin biliyə və təcrübəyə arxalanması

Sual: Üzvi idarəetmə aşağıdakı hansı xüsusiyyətə malik deyil (Çəki: 1)
ləng və qeyri-dəqiq quruluş
özünənəzarət və əhali tərəfindən nəzarət
dinamik və sərt şəkildə müəyyənləşməyən vəzifələr
dəyişikliklərə hazırolma
hakimiyyətin biliyə və təcrübəyə arxalanması

Sual: Üzvi idarəetmə hansı yanaşmada təzahür edir (Çəki: 1)
proqram məqsədli
inteqral
paketli
davranışlı
hamısı

Sual: Proqram məqsədli idarəetmə keçmiş SSRİ-də isə neçənci illərdə formalaşmağa 
başlamışdır (Çəki: 1)

keçən əsrin 70-ci
keçən əsrin 40-cı
keçən əsrin 20-ci
keçən əsrin 50-ci
keçən əsrin 60-cı

Sual: Region səviyyəsində proqram məqsədli idarəetmə hansı problemlərinin həlli 
zamanı istifadə olunur (Çəki: 1)

hamısı
sosial
iqtisadi
ekoloji 
abadlaşdırma

Sual: Region səviyyəsində proqram məqsədli idarəetmə problemlərin xarakterinə 
görə regional proqramları hansı müxtəlif növə ayırmaq olar (Çəki: 1)

kompleks, sahəvi, sahələrarası və ixtisaslaşdırılmış
üfüqi, şaquli, korporativ və kollektiv
üfüqi, şaquli, sahələrarası və ixtisaslaşdırılmış
sahəvi, sahələrarası, korporativ və kollektiv
kompleks, sahəvi, üfüqi və şaquli

Sual: Region səviyyəsində proqram məqsədli idarəetmə problemlərin xarakterinə 
görə regional proqramların növlərindən biri səhvdir (Çəki: 1)



şaquli
sahəvi
sahələrarası
ixtisaslaşdırılmış
kompleks


