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0124_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0124 Regional iqtisadi siyasət və kəndin sosial-iqtisadi inkişafı

Ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinin sürətlənməsi üçün regional inkişafa nail olunması qarşıda duran nədir?

Regional inkişafa nail olunması üçün zərurət təşkil edən nə çoxdur?

Regional inkişafın sürətlənməsinin əsasını nə təşkil edir?

Regional inkişaf dövlət ərazi idarəetmə sistemində nəyə səbəb olur?

Regional inkişafın sürətlənməsi regionların inkişafı arasındakı nə ilə əlaqədardır?

Tarixən Azərbaycanın inkişafı və ərazi təşkilində nə olmuşdur?

heç nədir

mühüm vəzifədir•
obyektidir

subyektidir

metoddur

əmək haqqı

amillər•
nəqliyyat

texnika

işçi qüvvəsi

iqtisadi stimul

regional siyasət•
tikinti

əmək haqqı

iqtisadi maraq

marağa

inkişafa•
heç nəyə

zəifləməyə

ziddiyyətə

əlaqəsi yoxdur

kəskin fərqlərlə•
səmərəli inkişafla

istehsalın təşkili

əməyin təşkili ilə

tarazlı əlaqə

ziddiyyətlər•
qanunauyğunluq

heç nə
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Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı arasındakı ziddiyyətlər regionlarda nəyin formalaşmasını

sürətləndirmişdir?

Regional inkişaf və ərazi idarəetmə sahəsindəki ziddiyyətlər hansı regionu daha da inkişafı ilə

nəticələnmişdir?

Abşeron regionunun inkişafı digər regionlardan daha sürətlə inkişafa nə vaxt nail olunmuşdur?

Azərbaycan Respublikasında ərazi tənzimlənməsi və idarə edilməsində nəyi geniş yayılmışdır?

Azərbaycan Respublikasının ərazi tənzimlənməsi və idarə olunmasının neçə şəbəkəsi geniş yayılmışdır?

Regional inkişafı təmin edən başlıca amil nədir?

dinamik inkişaf

əlaqələrin

kəskin fərqin•
inkişafın

səmərəliliyin

əmək haqqının

Gəncə-Qazax

Abşeron•
bu olmamışdır

buna yol verilməmişdir

Dağlıq Qarabağ

bu olmamışdır

SSRİ-nin bütün dövrü•
hazırda

Böyük Vətən müharibəsi dövrü

müstəqillik dövrü

intensivləşməsi

şəbəkəsi•
heç nəyi

ixtisaslaşması

təmərküzləşməsi

9 şəbəkə

3 şəbəkə•
7 şəbəkə

8 şəbəkə

6 şəbəkə

regional səviyyə

regional siyasət•
tənzimlənmə

regional iqtisadiyyat

regional nəqliyyat
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Regional inkişaf idarəetmədə nəyə imkan verir?

Regional inkişafın zərurliyi regionların inkişafı arasındakı nə ilə əlaqədardır?

Ölkənin regionlarının təsərrüfat kompleksinin idarə olunması müəyyən edilərkən ona daxil olan regionu nəyi
düzgün əsaslandırılmalıdır?

Regional təsərrüfat kompleksinin idarə edilməsi müəyyən edilərkən aşağıdakılardan nəyin nəzərə alınması
zəruridir?

Ayrı-ayrı ərazilərdə insan, maddi resurs və təbii amillər bir-birindən necə fərqlənir?

Regional inkişafla əlaqədar olaraq təbii, insan və resursların səviyyəsi və səmərəli istifadəsinin nəzərə
alınması nə təşkil edir?

stimullaşmaya

inkişafa•
ziddiyyətə

tənzimlənməyə

ixtisaslaşmaya

stimullaşma ilə

ciddi fərqlə•
eyni olmaqla

ixtisaslaşması ilə

intensivləşmə ilə

heç nəyi

böyüklüyü və növü•
nəqliyyat növləri

infrastrukturu

iqtisadi inkişafı

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız inzibati-ərazi quruluşu

təkcə əhalinin milli tərkibi

yalnız əhalinin yer dəyişmə səviyyəsi

təbii amil sabiq qalır

həm kəmiyyət və həm də keyfiyyətcə fərqlənir•
fərqlənmir

bunlardan yalnız təbii amil fərqlənir

resurs və insan amili fərqli olur

düşünülmüş qərar

obyektiv zərurət•
heç nə

mənasız fəaliyyət

səmərəsiz hərəkət



02.02.2016

4/83

19

20

21

22

23

24

Cəmiyyətdə milli ədalətin mövcudluğu, iqtisadiyyatın sabit inkişafı və onların inteqrasiyası aşağıdakılardan

nəyin inkişafını tələb edir?

Region sözünün mənası nədir?

Rayon cografi mənada iqlim, relyef, iqtisadiyyat, əhalinin yerləşməsi, adət-ənənə və s. görə bir-birindən
fərqlənən nədir?

Ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinin həyata keçirilməsi və əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşması nəyi obyektiv

zərurətə çevirir?

Abşeron regionunun digər regionlara nisbətən inkişafına üstünlük verilməsi nəyə səbəb olmuşdur?

Milli iqtisadiyyatın inkişafı, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması zəruriliyi harada yüksək inkişafı tələb

edir?

bunlara ehtiyac yoxdur

bunların hamısı•
yalnız regionçuluğun

təkcə regional iqtisadiyyatın

yalnız regional idarəetmənin

inzibati vilayət

ölkə, vilayət•
yaşayış ərazisi

inzibati ərazi

inzibati ölkə

təsərüfatçılıq formasıdır

tam və bütöv ərazidir•
sahədir

bölgədir

torpaq sahəsidir

sosial inkişafın üstünlüyünü

regionlarda yüksək inkişafı•
regionların ixtisaslaşmasını

regionlarda tənzimləməni

infrastrukturun inkişafını

istehsal-iqtisadi tənzimlənmənin inkişafına

ümumi inkişafın zəifləməsinə•
nəqliyyatın inkişafına

yol təsərrüfatın inkişafına

ümumi inkişafın sürətləndirilməsinə

iri şəhərlərdə

bütün regionlarda•
Abşeron regionunda

Aran regionunda

dağlıq və dağətəyi rayonlarda
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Regionlarda nəyin inkişafı mövcud resurs və imkanlardan səmərəli istifadəni təmin edir?

Regionlarda nəyin düzgün formalaşması davamlı inkişafı, məşğulluğun yüksəlməsini, işsizliyin zəifləməsini
həyata keçirir?

Regionların inkişaf səviyyəsi arasındakı fərqlər aşağıdakılardan hansında mövcudur?

Regional inkişaf surəti ən yüksək hansı regiondadır?

Ərazi tənzimlənməsi və idarə edilməsində nə geniş yayılmışdır?

Regional idarəetmə müəyyən edilərkən regionun nəyi nəzərə alınmalıdır?

Regional inkişafa dair həyata keçirilən tədbirlər mövcud fərqlərin aradan qaldırılmasına və nəyin

yaranmasına səbəb olur?

sosial problemlərin

sahibkarlığın•
texnologiyanın

maddi marağın

infrastrukturun

istehsal kollektivlərinin

sahibkarlığın•
əməyin təşkil

əmək haqqının

maddi marağın

bunların bəzisində

bunların hamsında•
təkcə istehsal-iqtisadi

yalnız texniki-texnoloji

yalnız sosial

Quba-Xaçmaz

Abşeron•
Şirvan

Aran

Lənkəran-Astara

investisiya

şəbəkə•
ixtisaslaşma

stimullaşma

intensivləşmə

ixtisaslaşması

böyüklüyü və növü•
tikintisi

nəqliyyatı

sosial
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Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi nəyə tələbatın artmasına səbəb olur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi nəyin sürətlə inkişafına şərait yaradır?

Regionlarda sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar dövlət tərəfindən həyata keçirilən nəyin əhəmiyyəti artır?

Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın inkişafına həlledici təsir göstərir?

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar nəyin qəbul edilməsi regionlarda sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmişdir?

Regionlarda aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinə nəyin genişlənməsi ilə nail olunur?

regional tənzimləmənin

regional tarazlığın və sosial ədalətin•
istehsal sahələrinin

iqtisadi tənzimləmənin

iqtisadi sabitliyin

regional məhsula

regional sosial-iqtisadi inkişafa•
regional infrastruktura

regional istehsala

regional resursa

əmək haqqının

sahibkarlıq fəaliyyətinin•
məhsul istehsalının

iqtisadi səmərəliliyin

işçi qüvvəsinin

texnoloji tədbirlərin

dövlət yardımı və himayələrin•
texniki xidmətlərin

təşkilati işlərin

iqtisadi amillərin

əmək sərfi

hüquqi təminat və sağlam rəqabət•
əmək haqqı

rentabellik

istehsal-iqtisadi əlaqə

yeni iş yerlərinin yaradılması

iqtisadi qanunların qəbul edilməsi•
maliyyələşmənin sabitləşməsi

kreditin azaldılması

iqtisadi səmərəliliyin tənzimlənməsi

əmək təşkilinin

aqrar islahatların•
mexanikləşmənin
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Məhsul istehsalına marağın yüksəldilməsinə dair verilən müddətli güzəştlər nə vaxta qədər uzadılmışdır?

Praktikada regionların müəyyən edilməsi üzrə neçə formada yanaşmalar mövcuddur?

Bir əlamətə görə müəyyən edilən region hansıdır?

Bir çox əlamət kompleksi nəzərə alınmaqla müəyyən edilən regiona aşağıdakılardan hansı aiddir?

Regionlarda təbii, əmək və resurslardan səmərəli istifadə edilməsi nə təşkil edir?

Rayon coğrafi mənada relyef, iqlim, əhali, adət-ənənə və s. görə biri dəyərindən fərqlənən nədir?

texnoloji proseslərin

aqrar tənzimlənmənin

1 yanvar 2017

1 yanvar 2013•
1 yanvar 2015

1 yanvar 2014

1 yanvar 2016

6 növ

3 növ•
5 növ

4 növ

7 növ

sadə-mürəkkəb

sadə və bircinisli•
çox sadə və ikicinisli

mürəkkəb

çox mürəkkəb

bunlar əhatə etmir

bunların hamsı•
yalnız fiziki xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır

yalnız fiziki-cografi ölkələr

təkcə fiziki-cografi vilayətlər

obyektiv qərar

obyektiv zərurət•
düşünülmüş qərar

bələdiyyənin göstərişi

İcra Hakimiyyətinin sərəncamı

təsərrüfat formasıdır

tam və bütöv ərazidir•
tam sahədir

tam bölgədir

məkandır
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Müasir dövrdə nəyin inkişafı mövcud resurslardan istifadəni təmin edir?

Araşdırmalardan hansı regionlarda social-iqtisadi inkişafa daha real imkan verir?

Regional inkişafın müvəffəqiyyəti nəyin düzgün, beynəlxalq təcrübəyə uyğun müəyyən edilməsindən asılıdır?

Ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf siyasətin tərkib hissəsini nə təşkil edir?

Regional iqtisadi inkişaf siyasəti müəyyən edilərkən ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının nəyi əsas
götürülməlidir?

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti ilə regional iqtisadi inkişaf siyasəti arasında əlaqə necə olmalıdır?

Regional iqtisadi inkişafla sosial-iqtisadi inkişaf arasında necə münasibət qurulmalıdır?

icarə təşkilatların

sahibkarlığın•
mexanikləşməni

Dövlət müəssisələrini

kollektiv təşkilatın

kooperativlər

sahibkarlıq formaları•
infrastruktura

kooperasiya

kollektiv müəssisə

iqtisadi əlaqələrin

regional inkişaf siyasətin•
iqtisadi tənzimlənmənin

regional texnoligiyanı

istehsalın stimullaşmasının

texnoloji proseslər

regional iqtisadi inkişaf siyasəti•
iqtisadi əlaqələr

elmi-texniki tərəqqi

istehsalın marağın artırılması

sosial cəhətləri

inkişaf tələbləri•
tənzimlənmə qaydaları

əlaqələrin qurulması

investisiya siyasəti

biri digərindən aslı deyil

qarşılıqlı olmalıdır•
əlaqə olmamalıdır

əlaqəyə ehtiyac yoxdur

onlar müxtəlif istiqamətdir
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Sosial-iqtisadi inkişaf və regional iqtisadi inkişaf siyasətlərinin birgə inkişafı nəyə səbəb olur?

Sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin qarşısına hansı məqsədlər qoyulur?

Sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin məqsədlərinin icrası üçün nə müəyyən edilməlidir?

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti elmi-texniki tərəqqinin inkişafında nəti nəzərdə tutur?

Regional iqtisadi inkişaf siyasəti dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin nəyidir?

Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin əsas amilləri nədir?

biri digərindən asılı deyil

biri-birini tamamlamalıdır•
biri-birindən asılı deyil

müxtəlif məqsədli tədbirlərdir

heç bir əlaqəsi yoxdur

əmək haqqının artmasına

ümumi inkişaf və tərəqqiyə•
elmi-texniki tərəqqiyə

sosial sabitliyə

texnologiyanın inkişafına

iqtisadi-siyasi

cari və strateji•
gündəlik

rüblük

illik

siyasi vəzifələr

vəziyyələr və onların vasitələri•
iş planı

cari vəzifələr

strateji vəzifələr

düzgün tənzimlənməsini

sürətlənməsini•
sabit inkişafı

dəyişilməsini

sabit saxlanılmasını

onlar siyasət deyildir

başlıca istiqamətindən biridir•
əlaqəsi yoxdur

müxtəlif siyasətdir

eyni siyasətdir

yalnız xarici amillər

daxili və xarici amillər•
belə amil yoxdur
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Regional iqtisadi inkişaf siyasətinin reallaşma mexanizmi dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin reallaşma

mexanizmlə əlaqə var?

Nəyin düzgün və beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşması regional inkişafa səbəb olar?

Regional sosial-iqtisadi inkişafın başlıca istiqaməti nə ilə müəyyən edilir?

Sosial-iqtisadi inkişafın əsas tərkib hissəsi nədir?

Azərbaycan Respublikasında regional iqtisadi inkişaf siyasətinin qarşısına qoyulan başlıca məqsədə nə

daxildir?

İqtisadiyyatın sabit inkişafı, daxili və xarici bazarlarda mövqeyi möhkəmləndirmək, sosial-iqtisadi yüksəlişi
təmin etmək üçün nəyə əməl edilməlidir?

yalnız daxili amillər

təkcə təşkilati amillər

əlaqəsi zəifdir

tərkib hissəsidir•
əlaqə yoxdur

ayrı-ayrı istiqamətlərdir

biri digərini təkrar edir

regional investisiyanın

regional inkişaf siyasətin•
ixtisaslaşmanın

texnologiyanın

regional inteqrasiyanın

regional stimullaşma

regional inkişaf siyasəti•
regional inteqrasiya

regional kooperasiya

regional investisiya

regional texnoloji proseslər

regional inkişaf siyasəti•
maddi maraq

iqtisadi əlaqə

elmi-texniki tərəqqi

bunlar əhatə etmir

bunların hamısı•
yalnız istehsalın üstün yerləşməsi

yalnız istehsalın inkişafına şərait yaradılması

yalnız iqtisadi, sosial, ekoloji ziddiyyəti yumşaltmaq

rentabelliyin aşağı salınmasının

məhsuldar qüvvənin düzgün yerləşməsinə•
əmək haqqının artımına
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Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi ilk növbədə nəyin sürətlənməsindən asılıdır?

Regional sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti hər bir region, təsərrüfat, sahə qarşısında nə qoyur?

Dövlətin regional iqtisadi inkişaf siyasətinin müvəffəqiyyəti ilk növbədə nəyinin düzgün seçilməsindən

asılıdır?

Regional iqtisadi inkişafın siyasətinə əməl edilməsi üçün onun məqsədi və vəzifələri nə edilməlidir?

Regional iqtisadi inkişafın məqsədləri, vəzifələri və yerinə yetirmə vasitələri bütün regionlarda enidirmi?

Regional inkişaf siyasətin öz məqsədlərinə görə aşağıdakı istiqamətlərin hansından asılıdır?

əmək sərfinin azalmasına

ekstensiv inkişafa

regional iqtisadi əlaqə

regional sosial-iqtisadi inkişaf•
regional ixtisaslaşma

regional tənzimlənmə

regional infrastruktura

kadr hazırlığı

mühüm və perspektiv məqsəd•
infrastrukturun genişlənməsi

əməyin səmərəli təşkili

struktur dəyişikliyi

iqtisadi ölçülərinin

əmək haqqı formasının

obyektlərinin•
əməyin təşkili qaydasının

istehsal ölçülərinin

sərbəst olmalıdır

düzgün seçilməlidir•
əlaqələndirilməlidir

tənzimlənməlidir

tarazlaşdırılmalıdır

bir-birindən asılıdır

müxtəlifdir•
eynidir

oxşardır

əlaqəlidir

bunların heç biri

yalnız ümumi strateji və konkret praktiki•
yalnız ümumi-strateji

yalnız konkret, praktiki

yalnız ümumi konkret
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Ümumi strateji baxımdan regional inkişaf siyasətində nəyin təmin edilməsi qarşıya məqsəd qoyulur?

Regional inkişaf siyasətində milli inkişaf və rifah üçün nəyin səmərəli yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur?

Ölkə regionlarının inkişafında milli inkişaf və rifah üçün nədən səmərəli istifadə edilməlidir?

Ölkədə nəzərdə tutulan rifaha çatmaq üçün bütün regionların əhalisinin eyni imkana malik olması nədir?

Regional inkişafla əlaqədar sosial-iqtisadi inkişafın nəyi əsas götrülməlidir?

Sosial-iqtisadi inkişafla əlaqədar nə müəyyən edilməlidir?

Sosial-iqtisadi inkişafla əlaqədar qarşıya hansı məqsədlər qoyulmuşdur?

rentabelliyin

səmərəlilik və ədalətin•
iqtisadiyyatın tənzimlənməsi

istehsalın tarazlaşması

əmək haqqının

istehlakın

istehsalın•
əmək ehtiyatının

resursların

əmlakın

nəqliyyatdan

istehsal potensialından•
əkin yerindən

texnikadan

əmlakdan

nisbi inkişaf

ədalətlilik•
müxtəliflilik

nisbi sabitlik

tam sabitlik

sosial inkişaf

inkişaf tələbləri•
investisiya siyasəti

inteqrasiya prosesləri

iqtisadi əlaqələr

strateji əlaqələr

vəzifələr və vasitələr•
iş planı

cari işlər

siyasi tədbirlər

siyasi

•
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Ümumi-strateji məqsədə çatmaq üçün hər bir ölkədə inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq nə müəyyən edilir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair müəyyən edilən məqsəd və vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi
üçün nə edilmişdir?

Son illər ölkəmizdə regional inkişafa dair həyata keçirilən tədbirlər regionlaarın inkişaf səviyyəsində nəyə
səbəb olmalıdır?

Sosial-iqtisadi inkişafa dair qarşıya qoyulan məqsədlər eynidirmi?

Regional inkişafın təmin edilməsi üçün ümumi iqtisadiyyatın, sənaye və aqrar sahənin nəyi səmərəli

təkmilləşməlidir?

Regional iqtisadi inkişafla əlaqədar olaraq hansı tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail olunmalıdır?

cari və strateji•
rüblük

illik

iqtisadi

praktiki məqsəd

konkret-praktiki məqsəd•
iqtisadi stimul

istehsalın təşkili

sosial məqsəd

konfranslar keçirilmişdir

normativ-hüquqi baza yaradılmış•
tədbirlər işlənilmiş

tövsiyyələr verilmiş

əmək haqqı artırılmış

təmərküzləşməyə

tarazlığın yaranmasına•
istehsalın intensivləşməsinə

ekstensiv inkişafa

ixtisaslaşmaya

müxtəlif deyildir

müxtəlifdir•
oxşardır

eynidir

nisbi fərqlidir

istehsalın istiqaməti

sahə və ərazi quruluşu•
ixtisaslaşması

texniki-texnoloji amilləri

əməyin bölgüsü

bunlar əhatə etmir

•
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Regionların xüsusiyyəti, emal sənaye sahələri, məhsulların daşınma və saxlanılma şəraiti nəzərə alınmaqla

hansı məhsul istehsalı artırılmalıdır?

Regionlarda azad iqtisadi zonaların formalaşması və səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün nə yaradılmalıdır?

Regionlarda inkişaf edən emal sənaye sahələri hansı xammala əsaslanmalıdır?

Regionlarda aqrar sahibkarlığın inkişafı üçün onlarda aşağıdakı amillərin hansının səmərəliliyi

yüksəldilməlidir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə sənayenin nəyi təkmilləşdirilməlidir?

Regional iqtisadi inkişaf siyasəti dövlətin social-iqtisadi inkişaf siyasəti ilə hansı əlaqəyə malikdir?

bunların hamısı•
yalnız iqtisadi

yalnız sosial-təşkilati

yalnız texniki-texnoloji

qeyri-ərzaq

ərzaq•
pambıq

tütün

yemçilik

texniki-təmir bazaları

normativ-hüquqi baza•
maddi-texniki baza

kadr hazırlığı

infrastruktura

qonşu ölkələrin xammalı

yalnız yerli xammal•
xarici məhsullar

digər regionların məhsulları

yerli və xarici xammal

bunlara ehtiyac yoxdur

bunların hamısı•
yalnız maliyyə-kredit, vergi, qiymət

yalnız tədarük, təchizat, servis xidmətləri

yalnız emal, satış, saxlama şəraiti

kadr hazırlığı

sahə və ərazi quruluşu•
təşkilat forması

əmək haqqı sistemi

istehsalın təşkili

müxtəlif məqsədlidir

başlıca istiqamətdən biridir•
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Sosial-iqtisadi inkişafın başlıca amilinə nə deyilir?

Sosial-iqtisadi inkişaf nəyin surətlənməsindən asılıdır?

Regional inkişafa nail olunması üçün onun məqsəd və vəzifələri necə tənzimlənməlidir?

Regionlarda sosial-iqtisadi yüksəlişin həyata keçirilməsi nədən səmərəli istifadəni tələb edir?

Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədi ilə ölkə üzrə nəyin elmi əsaslarla aparılması vacibdir?

Ölkənin regional bölgüsü üsullarının hər birinin özünə məxsus nəyi vardır?

•
müxtəlif siyasətdir

əlaqəsi yoxdur

eyni məqsədə malikdir

texnoloji amillər

daxili və xarici amillər•
siyasi amillər

təşkilati amillər

iqtisadi amillər

regional texnikanın

regional inkişafı•
ixtisaslaşmanın

kooperasiyanın

regional texnologiyası

müasir olmalıdır

düzgün seçilməlidir•
əlaqələndirilməlidir

düzgün müəyyən edilməlidir

səmərəli qurulmalıdır

emal müəssisələrindən

resurs və imkanlardan•
nəqliyyatdan

maşın-mexanizmlərin

mütəxəssislərdən

regional səmərəliliyin

regional bölgünün•
ixtisaslaşmanın

yerləşmənin

inteqrasiyanın

texniki təminatı

üstün və çatışmayan cəhətləri•
təşkili forması

aparılması mərhələsi

stimullaşma mərhələsi
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Azərbaycanın ərazisi çox böyük olmasa da onun nəyi arasında fərqlər böyükdür?

Azərbaycan Respublikasının təbii-iqlim, relyef, cografi və s. şəraiti arasındakı fərqlər nəyin mürəkkəb
olmasına səbəb olmuşdur?

İctimai qurluşdan, məhsuldar qüvvənin inkişafından, idarəetmənin formasından və s. asılı olaraq rayonlaşma

şəbəkəsinə nə baş vermişdir?

Azərbaycanda aşağıdakı bölgü sisteminin hansı forması daha qədim tarixə malikdir?

Azərbaycanda çox uzun dövrlər aşağıdakılardan hansı bölgü mövcud olmuşdur?

Azərbaycan Rusiya ilə İran arasında bölündükdən sonra (1828-ci il,Gülüstan müqaviləsi) hansı

idarəetməformaı yaranmışdır?

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız iqlim və relyefi

yalnız coğrafi mövqeyi, inzibati ərazi bölgüsü

yalnız rayonlaşma şəbəkəsi, iqtisadi inkişafı və s.

iqtisadi münasibətlərin

rayonlaşma şəbəkənin•
iqtisadi səmərəliliyin

istehsalın səviyyəsini

maddi-texniki bazanın

səviyyəsi azaldılmışdır

əsaslı dəyişilik olmuşdır•
sabit qalmışdır

nisbətən dəyişmişdir

heç nə olmamışdır

iqtisadi-cografi

inzibati-ərazi•
inzibati

ərazi

iqtisadi

yalnız xanlıq və bəyliklər

xanlıq-sultanlıq-bəylik•
yalnız xanlıqlar

yalnız sultanlıqlar

yalnız bəyliklər

bölgələr

əyalət və quberniyalar•
xanlıqlar

rayonlar

vilayətlər
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Azərbaycanda 1920-ci ildə aşağıdaki idarəetmənin hansı forması təsdiq edilmişdir?

Regional bölgü üsülları bir-birindən nə ilə fərqlənir?

Rayon bölgü üsullarından hansı daha qədim tarixə malikdir?

Ölkəmizin ümumi ərazisi çox da geniş olmasada onun nəyi bir-birindən kəskin fərqlənir?

Sovet Hakimiyyəti dövrü Azərbaycan Respublikasında hansı bölgü forması yaranmışdır?

Hazırda Azərbaycan Respublikasında aşağıdakılardan hansı idarəetmə forması fəaliyyət göstərir?

Azərbaycan Respublikasında hazırki bölgü şəbəkəsi hansı inkişafı tam təmin edir?

inzibati-rayon

quberniya-qəza•
xalnlıq-bəylik

bölgə-rayon

xanlıq-sultanlıq

stimullaşma üsuluna görə

üstün və çatışmayan cəhətlərinə görə•
texniki təminatına görə

təşkili formasına görə

aparılması mərhələsinə görə

inzibati-iqtisadi

inzibati-ərazi•
iqtisadi

ərazi

iqtisadi ərazi

iqtisadi inkişafı

bunların hamısı•
iqlim və relyefi

inzibati ərazi bölgüsü

rayonlaşma şəbəkəsi

bunlardan ilk ikisi

bunların hamısı•
inzibati rayonlar

muxtar respublika

muxtar vilayət

bunları əhatə etmir

bunları əhatə edir•
yalnız inzibati rayonlar

təkcə şəhər və şəhərdaxili rayonlar

qəsəbə və kəndlər

sosial-iqtisadi

•
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Ölkənin inzibati-ərazi vahidlərindən bölgüsu prinsipi nəyə tam cavab verir?

Ölkənin inzibati-ərazi vahidlərinə bölgüsü necə qəbul olunur?

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar qarşıda duran əsas vəzifələrin yerinəyetirilməsi üçün inzibati-
ərazi bölgüsü ilə yanaşı hansı bölgü formasında istifadə olmalıdır?

Azərbaycanda iqtisadi rayonlaşma hansı göstəriciyə görə fərqlənən ayrı-ayrı ərazilər üzrə aparılır?

İqtisadi rayonlaşdırma respublikanın məhəlli ərazi üzrə investisiya qoyuluşunun düzgün bölüşdürülməsinə

nə edir?

Azərbaycanda iqtisadi rayonlaşdırma nəqliyyat, rabitə, iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyi nə edir?

sosial-iqtisadi və mədəni•
yalnız iqtisadi

yalnız sosial

yalnız mədəni

iqtisadi səmərəliliyə

ehtiyatlardan istifadəyə və perspektiv inkişafa•
əmək bölgüsünə

inteqrasiya prosesinə

kadr hazırlığına

kitablarda yazılır

elmi əsaslandırılır, qanunla rəsmləşdirilir•
mərkəzi qaydada təsdiq olunur

tövsiyə ilə bəyənilir

kollegiyada baxılır

rayon ərazi

təsərrüfat-ərazi•
iqtisadi-ərazi

təşkilati-ərazi

region ərazi

əmək haqqının səviyyəsi

istehsalın ixtisaslaşması və məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi•
istehsalın səviyyəsinə

iqtisadi göstəricilərə

əməyin təşkili

rentabellik zəifləyir

mühüm rol oynayır•
əlaqəsi yoxdur

investisiyanın əhəmiyyəti azdır

istehsal sabitləşir

heç nə etmir

yüksəldir•
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İqtisadi rayonlaşdırma yeni ehtiyatların aşkara çıxarılmasına və onlardan səmərəli istifadəyə nə edir?

Azərbaycan Sovetlər birliyinə daxil olan dövrlər ölkənin təbii-təsərrüfat bölgüsü nəzərə alınmaqla

ərazisində neçə iqtisadi rayon yaranmışdır?

Gülüstan (1828 il) müqaviləsi Azərbaycanda hansı idarəetmə forması yaratmışdır?

Ölkəmizdə 1920-ci ildə hansı idarəetmə forması üstünlük təşkil edir?

Müasir bölgü şəbəkəsi aşağıdakılardan hansının inkişafını təmin edir?

Müasir dövrdə inzibati-ərazi bölgü ilə yanaşı hansı bölgü formasında istifadə olunur?

•
sabit saxlayır

aşagı salır

yenidən təşkil edir

stimulu yüksəldir

şərait yaradır•
onların əlaqəsi zəifləyir

təsir göstərmir

maraq yaratmır

5 rayon

9 rayon•
11 rayon

13 rayon

12 rayon

ərazilər

əyalət və quberniyalar•
bəyliklər

xanlıqlar

rayonlar

bölgə-rayon

quberniya-qəza•
xanlıqlar

bəylik-xanlıq

qəza-ərazi

yalnız sosial-iqtisadi

yalnız sosial-iqtisadi-mədəni•
yalnız sosial

təkcə iqtisadi

yalnız mədəni

təşkilati-ərazi

təsərrüfat-ərazi•
rayon-ərazi

regional-ərazi
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İqtisadi-coğrafi rayonlaşma ilə məhsul istehsalı arasında əlaqə var?

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonlaşma qaydası ardıcıl olaraq təkmilləşdirilərək hansı
rayonlaşdırma şəbəkəsi yaradılmışdır?

Azərbaycanda iqtisadi-coğrafi rayonlaşma şəbəkəsi əsas götürülərək ölkədə necə iqtisadi-cografi rayon

yaradılmışdır?

İqtisadi-cografi rayonlaşma ölkədə məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi və istifadəsinə

nəetmişdir?

Azərbaycanda iqtisadi-cografi rayonlaşma ilə kəndə təsərrüfatı məhsulları istehsalının ixtisaslaşma və

inkişafı arasında nə kimi əlaqə var?

İqtisadi-cografi rayonlaşma k/t-da istehsal-iqtisadi əlaqəyə təsir edirmi?

iqtisadi-ərazi

heç bir əlaqə

müsbət əlaqə•
mənfi əlaqə

ziddiyyətli əlaqə

əlaqə yoxdur

təbii-cografi

iqtisadi-cografi•
iqtisadi-ərazi

regional-ərazi

siyasi-cografi

7 rayon

10 rayon•
9 rayon

11 rayon

13 rayon

səmərəli olmamışdır

müsbət təsir•
mənfi təsir

heç nə

sabit qalmış

əlaqə bərpa olunur

müsbət əlaqə•
əlaqə yoxdur

mənfi əlaqə

əlaqə pozulur

əlaqədinamik olaraq aşağıdüşür

əlaqənin səmərəsi yüksəlir•
onların əlaqəsi yoxdur
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Ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinə dair qarşıya qoyulan vəzifələr regionların təbii imkanlarından istifadəyə
və ətraf mühitin mühafizəsinə cavab verir?

Azərbaycanda rayonlaşma aparılarkən aşağıdakı şərtlərin hansının nəzərə alınması labüddür?

Azərbaycanda rayonlaşma aparılarkən aşağıdaki amillərdən hansının nəzərə alınmağı mütləq labüddür?

Mürəkkəb təbii və ekoloji şəraitin təsiri nəticəsində formalaşan iqtisadi rayonlar arasında nə formalaşır?

İqtisadi rayonlaşma dedikdə ixtisaslaşma təbii şərait, əhalinin məskunlaşması, mədəni həyatın
formalaşması nəzərə alınmaqla müəyyən edilən və digərindən fərqlənən nədir?

Müasir iqtisadi rayonlaşma aparılarkən aşağıdakılardan hansı əsas götürürülmüşdür?

əlaqənin səmərəsi aşağı düşür

əlaqə sabit qalır

mühafizəyə cavab verir

uyğun deyildir•
tam cavab verir

nisbətən uyğundur

səmərəliliyə uyğundur

bunların bəzisi

bunların hamısı•
dağlıq vədüzənliklər

iqlim, bioloji amil, torpaq örtüyü

ekoloji şərait

bunların hamısı

mineral xammal və ekoloji şərait•
yalnız mineral xammalı

yalnız ekoloji amil

yalnız süni ehtiyatlar

eyni şərait

müxtəliflik•
oxşarlıq

bənzərlik

nisbətən oxşarlıq

sosial sahə

bir ərazi hissəsi•
yaşayış məntəqəsi

istehsal-xidmət sahəsi

əhalinin məşğul olduğu ərazi

yalnız özünəməxsus xüsusiyyətin olması

bunların hamısı•
yalnız xalq təsərrüfatının əsaslaşması

yalnız təbii şərait və əhalinin məskunlaşması
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Yeni rayonlaşma prinsipinə əsasən Azərbaycanda neçə iqtisadi rayon yaradılmışdır?

Azərbaycanda mövcud iqtisadi regionlardan bütün göstəricilər üzrə ən böyüyü hansıdır?

Azərbaycanın ən böyük regionu olan Aran regionuna neçə inzibati rayon daxildir?

Rayonlaşma aparılarkən aşağıdakı amillərin nəzərə alınmasına təmin edilməlidir?

Aşağıdakı amillər təbii imkanlardan istifadəyə və ətraf mühitin mühafizəsinə cavab verirmi?

Azərbaycan Respublikasında 90-cı illərdə nə təmin edilmişdir?

Ölkəmizdə 90-cı ildə islahatların uğurla aparılması nəticəsində nəyin əsası qoyulmuşdur?

yalnız təsərrüfat-mədəni həyatın tarixən formalaşması

8 region

10 region•
7 region

9 region

12 region

Abşeron

Aran•
Naxçıvan

Gəncə-Qazax

Quba-Xaçmaz

24 rayon

19 rayon•
21 rayon

23 rayon

15 rayon

meliorasiyanın inkişafı

bunların hamısı•
dağlıq və düzənliklər

bioloji amil, qilim, torpaq

ekoloji şərait

tam uyğundur

uyğun deyil•
cavab verir

nisbətən uyğundur

yenidən qurulmalıdır

işçi qüvvəsi

siyasi və iqtisadi sabitlik•
elmi-texniki tərəqqinin inkişafı

əməyin təşkili

maddi-texniki baza
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Azərbaycanda islahatların aparılmasının başlıca məqsədi nəyə malik olan müstəqil Dövlət qurulmasından
ibarət olmuşdur?

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” nə
vaxt təsdiq olunmuşdur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının başlıca məqsədi mövcud potensialdan və
imkanlardan səmərəli istifadə etməklə nəyə nail olmaqdan ibarətdir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında aqrar sahədə nəyin dərinləşməsi nəzərdə
tutulmuşdur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Proqramında aqrar sahədə nəyin sürətlə formalaşdırılmasına nail

olunması nəzərdə tutulmuşdur?

əmək haqqının artımının

iqtisadi yüksəlişin•
məhsul istehsalının

keyfiyyətin yüksəlməsini

sosial inkişafın aşağı düşməsi

istehsalın ixtisaslaşmasına

güclü iqtisadiyata•
düzgün əmək təşkili formasına

səmərəli əmək haqqı sisteminə

istehsal strukturunun tənzimlənməsinə

11 mart 2004

11 fevral 2004•
1 fevral 2004

21 fevral 2004

1 mart 2004

rentabelliyin yüksəlməsinə

sosial-iqtisadi yüksəlişə•
kadr hazırlığına

istehsalın yüksəlişinə

əmək haqqının çoxalmasına

aqrokimyəvin xidmətin

islahatların•
ixtisaslaşmanın

inteqrasiyanın

texniki xidmətin

maliyyələşmənin

sahibkarlığın•
gəlirlərin

iqtisadi əlaqələrin

kreditləşmənin
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Regionların sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramında aşağıdakılardan hansının sürətlə inkişafına
nailolunmalıdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında aşağıdakılardan hansının yüksəldilməsi vacib
hesab edilmişdir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı aqrar sahədə sahibkarlığın hansı formasının inkişafını
zəruri hesab etmişdir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan başlıca məqsəd hər bir regionda
mövcud olan nədən səmərəli istifadəyə nail olmaqdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı digər proqramlardan nə ilə fərqlənir?

Aqrar islahat nəticəsində aşağıdakılardan nəyə nail olunmuşdur?

nəqliyyatın formalaşması

iş yerlərin yaradılması•
əməyin təşkili

kadr hazırlığı

istehsal xidmətləri

rentabelliyin

məşğulluğun•
əmək məhsuldarlığının

əmək haqqının

mexanikləşmənin

kiçik müəssisələrin

müxtəlif formaların•
yalnız kəndli (fermer) təsərrüfatları

yalnız fərdi təsərrüfatlar

yalnız kooperativlərin

yalnız investisiya qoyuluşundan

potensial və sərvətdən•
yalnız iş qüvvəsindən

yalnız maddi-texniki resurslardan

yalnız maliyyə vəsaitindən

təbliğ olunma forması

çox cəhətliliyi•
sənədin həcmi

qəbul olunma tarixi

qüvvəyə minmə forması

səmərəli stimullaşmaya

siyasi və iqtisadi sabitliyə•
texniki tərəqqiyə

elmin inkişafına

mütərəqqi texnologiyaya
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Aqrar islahatlar nəticəsində 90-cı illərdə nəyin əsası qoyulmuşdur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 2004-cü ilin hansı ayında qəbul edilmişdir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında ölkənin həyatının hansı sahəsinin inkişafı öz əksini
tapmışdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında bütün region və iqtisadi rayonlar üzrə qarşıya
konkret vəzifələr qoyulur və onların nəyi müəyyən edilir?

Müasir dövrdə regional siyasətin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, inkişaf səviyyəsindən və mövcud
potensialdan istifadədən asılı olaraq rayonlar qrupu necə müəyyən edilməlidir?

Regional iyasətə əsasən mövcud potensialı və imkanları ilə müqayisədə iqtisadiyyatı geri qalan rayonların
necə inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur?

tənzimlənmənin

iqtisadi yüksəlişin•
inteqrasiyanın

texnologiyanın

sosial yeniliklərin

5 mart

11 fevral•
15 fevral

10 mart

24 fevral

yalnız iqtisadi

iqtisadi, mədəni, sosial•
yalnız sosial

yalnız mədəni

yalnız siyasi

yalnız investisiya qoyuluşu

yerinə yetirməsi istiqamətləri•
yalnız maliyyə vəsaiti

yalnız kadr təyinatı

yalnız əmək haqqı fondu

təhlil əsasında

differensial qaydada•
fərdi qaydada

birlikdə

qarışıq yolla

göstəriş əsasında

daha sürətlə•
orta inkişafa uyğun

nisbətən zəif

plana əsasən
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Regional inkişaf siyasətinə əsasən ölkədə hansı sektorun üstün inkişafı nəzərdə tutulur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında investisiya siyasətinin hansı rayonların inkişafına üstün
yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında Dövlət investisiyasının başlıca olaraq regionların
nəyinin inkişafına yönədilməsi nəzərdə tutulmuşdur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında dövlət investisiyası dağlıq və dağətəyi rayonlarda

aşağıdaki istiqamətlərdən hansına yönəldilir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında ümumi inkişafın hansı regionda üstün artmasına nail
olunacaq?

Regional inkişaf Dövlət Proqramında (2004-2008) investisiya qoyuluşunun neçə faizi Abşeron regionuna

ayrılacaq?

tikinti sektorun

qeyri-neft sektorun•
nəqliyyat sektoru

neft sektorun

qaz sektorun

Şəki-Zaqatala

dağlıq və dağətəyi•
Abşeron

Aran

düzən

əmək haqqına

infrastrukturun və sosial sahənin inkişafına•
istehsalın genişlənməsinə

iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə

tikintinin artırılmasına

yalnız iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə

bunların hamısına•
istehsal genişləndirilməsi

infrastruktur və komunal sahənin inkişafına

sosial tədbirlərə

Mərkəzi Aran regionda

Abşerondan kənar regionlarda•
Bakı şəhəri

Bakı və onun ətrafı

Abşeronda

0.6

0.4•
0.5

0.55
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Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında həyata keçirilən bütün sosial, mədəni, iqtisadi, təşkilati,
texniki-texnoloji və s. tədbirlərin üstün aparılması nəzərdə tutulur?

Azərbaycanın hansı regionunda işsizlik və yoxsuluq səviyyəsi yüksəkdir?

Regional inkişaf Dövlət Proqramında aşağıdakılardan hansı başlıca məqsəd kimi nəzərdə tutulmuşdur?

Regional iqtisadi inkişaf proqramında hansı sahənin üstün artması nəzərdə tutulur?

Regional inkişaf Dövlət Proqramında hansı regionun inkişafına üstünlük verilməlidir?

Azərbaycanın hansı rayonlarında əmək qabiliyyətlərin və işçi qüvvəsinin yerdəyişməsi daha yüksəkdir?

0.45

Abşerona yaxın

Abşerondan kənarda•
Abşeronda

Aranda

Lənkəranda

mərkəzi ərazilərdə

Abşerondan kənar regionda•
Abşeronda

Abşerona yaxın regionda

iri şəhərlərdə

intensivləşmə

sosial-iqtisadi yüksəliş•
düzgün stimullaşma

səmərəli ixtisaslaşma

ərzaq təhlükəsizliyə

neft-qaz

qeyri-neft sahəsinin•
sosial sahənin

tikinti sahəsinin

nəqliyyat-yol

Qazax-Gəncə

dağlıq və dağətəyi•
Abşeron

Şirvan

Aran

iri şəhərlərdə

Dağ və dağətəyi rayonlarda•
Aran bölgəsində

Abşeron regionunda

Düzən və Aran regionunda
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Dağ və dağətəyi regionlarda sosial-iqtisadi inkişafa əhali axınının qarşısının alınmasına, həyat şəraitinin

yaxşılaşmasına aşağıdakıların hansının həyata keçirilməsi ilə nail olmaq mümkündür?

Ölkənin regionlarında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün aşağıdakı amillərin hansı nəzərə
alınmalıdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı yerinə yetirilərkən sərhədyanı və dağlıq bölgələrdə nəyin

inkişafına nail olunmalıdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafa nail olunması üçün istehsal və xidmət sahələrinin inkişafı arasında nə
baş verir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramında yerinə yetirilməsi vacib hesab edilən tədbir
və siyasət neçə hissəyə bölünür?

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan və bununla bağlı dövlət
siyasətinə hansı sahələr daxil edilir?

yalnız infrastrukturu genişləndirmək

bunların hamsına nail olmaq•
yalnız ASK inkişafı

yalnız sənaye sahələrin yaradılması

yalnız sosial sahəni inkişaf etdirmək

bunların ilk ikisi

bunların üçü də•
yalnız istehsal potensialı

yalnız işçi qüvvəsi

yalnız infrastruktur

insanlarda inamının artmasına

bunların hamısına•
yalnız sosial inkişafa

yalnız iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyinə

yalnız həyat şəraitinin yaxşılaşmasına

biri artır, digəri azalır

onlar düzgün tənzimlənir•
onların əlaqəsi yoxdur

onların tənzimlənməsi olmur

biri digərindən asılı deyil

buna ehtiyac yoxdur

2 hissə•
5 hissə

3 hissə

bölünmür

köməkçi sahələr

nisbətən tez və ucuz başa gələn sahələr•
bütün xidmət sahələri
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175

176

177

178

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında yerinə yetirilməsi dövlət tərəfindən dəstəklənən sahələr

hansılardır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında aqrar sahənin inkişafının necə aparılması nəzərdə tutulur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında aqrar sahənin inkişaf etdirilməsinə hansı yolla nail
olunacaqdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafında aqrar sahənin inkişafının maliyyə mənbəyinə hansılar aiddir?

Regional inkişaf Dövlət Proqramında investisiya qoyuluşunun neçə faizi Abşerona ayrılacaq?

Müasir dövrdə işçi qüvvəsi və əmək ehtiyatının yerdəyişmə səviyyəsi hansı regionda yüksəkdir?

bütün texniki təmir sahələri

tikinti sahələri

yalnlz suvarma şəbəkəsi

dövlət tərəfindən dəstəklənən sahələr•
yalnız mədəni

yalnız xidmət sahələri

yalnlz tikinti sahələri

istehsalın ixtisaslaşması

intensiv inkişaf•
sahələrin genişləndirilməsi

istehsalın inkişafı

ekstensiv yüksəliş

bunlar təmin etmir

bunlara əməl etməklə•
yalnız sahibkarlığın inkişafı

yalnız bazar mexanizminin inkişafı

yalnız xidmətlərin inkişafı

yalnız xidmət müəssisəsinin vəsaiti

bunların hamısı•
yalnız sahibkarlar vəsaiti

yalnız dövlət büdcəsi

yalnız başqa mənbələr

0.45

0.4•
0.35

0.5

0.55

iri şəhərlədə

dağ və dağətəyi rayonlarda•
Abşeron

Aran
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Regional inkişaf proqramda həyata keçirilən tədbir və siyasət neçə hissəyə ayrılır?

Regional inkişaf Dövlət Proqramı (2004-2013) 2009-cu ilin hansı ayında qəbul edilmişdir?

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” nə
vaxt təsdiq edilmişdir?

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü il inkişaf proqramının əsas məqsədi
aşağıdakılardan hansıdır?

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü il inkişaf proqramı aşağıdakılardan hansı nəzərə
alınaraq qəbul edilmişdir?

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü il inkişaf proqramında qarşıya qoyulan məqsədə
nail olunması üçün nəyin davam etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

düzən regionda

1 hissə

2 hissə•
4 hissə

3 hissə

5 hissə

25 mart

14 aprel•
5 aprel

21 aprel

30 mart

18 aprel 2009

14 aprel 2009•
14 mart 2009

28 mart 2009

4 aprel 2009

bunların heç biri

bunların hamısı•
qeyri-neft sektorunun inkişafı

tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişaf

əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşması

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız əvvəlki proqramın yerinə yetirilməsi nəticələri

yalnız regionların sosial-iqtisadi inkişafının səviyyəsi

yalnız bu sahədə yerinə yetirilən işlərin davamı

sosial planlaşmanı

makroiqtisadi sabitliyi•
ixtisalaşmanı



02.02.2016

31/83

185

186

187

188

189

190

Uğurla həyata keçirilən neft strategiyası Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi sistemə nə olmasını təmin
etmişdir?

Neft-qaz sahəsindən alınan gəlirlərdən səmərəli istifadə edilməsi nəyin təmin olunmasına şərait
yaratmışdır?

Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi qarşıdakı illərdə aşağıdakılardan hansının təmin edilməsini həyata

keçirəcək?

Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara və iqtisadi birliklərə üzv olmasına nə ediləcəkdir?

Xarici iqtisadi siyasət istehsal olunmuş məhsulların nəyi üçün əlverişli şərait yaradılmasına imkan verir?

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə inkişafı proqramında nəzərdə tutulan əsas

siyasətdən biri aşağıdakılardan hansıdır?

makroiqtisadi tənzimlənməni

mikroiqtisadi tənzimlənməni

tarazlaşmasına

inteqrasiyasına•
uzaqlaşmasına

əmək bölgüsünə

tənzimlənməsinə

makroiqtisadi tənzimlənməyə

makroiqtisadi sabitliyə•
makroiqtisadi tənəzzülə

makroiqtisadi zərərliyə

rentabelliyin azalmasına

bunlar tələbata cavab vermir

bunların hamısı•
milli valyutanın məzənnəsinin saxlanılmasını

vergi dərəcəsinin optimal səviyyəyə çatdırılması

kənd təsərrüfatında güzətli vergilərin vaxtının uzadılması

buna ehtiyac yoxdur

nail olunacaq•
əlaqə qurulacaq

təcrübə aparılacaq

iş qaydaları öyrəniləcək

maya dəyəri

ixracı•
bahalaşması

ucuzlaşması

keyfiyyəti

büdcənin xərclənməsi

büdcə-vergi siyasəti•
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Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan büdcə-vergi siyasətinin əsas məqsədinə aşağıdakılardan hansı aid

deyil?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında aşağıdakılardan hansına əməl olunması nəzərdə tutulmuşdur?

Ölkədə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası beynəlxalq iqtisadi sistemə nə olmasını həyata keçirməlidir?

Nəyin yerinə yetirilməsi 2009-2013-cü proqramda başlıca məqsədən biri hesab edilir?

Müasir dövrdə xarici iqtisadi siyasət nəyə səbəb olur?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramına əsasən iqtiadiyyata cəlb olunan investisiyanın tərkibində daxili
investisiyanın payı nə ediləcəkdir?

•
istehsalın inkişafı

vergilərin dərəcəsi

vergiqoyma qaydaları

dinamik inkişafın stimullaşdırılması

texnologiyanın təkmilləşdirilməsi•
qeyri-neft sektorunun inkişafı

makroiqtisadi inkişafın sabitliyi

iqtisadiyyatın səmərəli tənzimlənməsi

əlverişli investisiya siyasəti

əmək haqqının artımı•
istehsalın genişləndirilməsi

rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat

infrastrukturun inkişafı

təmərküzləşmə

inteqrasiya•
ixtisaslaşma

kooperasiya

koordinasiya

mikro iqtisadi tənzimlənmə

makro iqtisadi sabitlik•
tənzimlənmə

investisiya

makro iqtisadi inteqrasiya

məhsulun səmərəsinə

məhsulun ixracına•
məhsulun bahalaşmasına

məhsulun maya dəyərinə

məhsulun keyfiyyətinə

əlaqələndiriləcəkdir

artırılacaq•
tənzimlənəcək
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2009-2013-cü il Dövlət Proqramında aşağıdakılardan hansı kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətinə aid
edilmir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında vergi siteminin nə edilməsi vacib məsələlərdən biri hesab edilir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında vergi siteminin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakılardan hansı

nəzərdə tutulmamışdır?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında aşağədakılardan nəyin düzgün həyata keçirilməsi vacib hesab
edilir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun təkmilləşməsi üçün nə

edilməlidir?

2009-2013-cü ildə investisiya siyasətinin təkmilləşməsi üçün onun nəyinin təkmilləşməsi nəzərdə
tutulmuşdur?

azaldılacaq

eyni səviyyədə qalacaq

birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi

sahənin ekstensiv inkişafı•
dövlət qayğı və yardımı

bir başa subsidiyaların artımı

emal sahəsinin inkişafı

vergilərin sabit saxlanılması

vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi•
vergilərin artırılması

güzəştli vergi siteminə keçid

vergilərin azaldılması

vergi xidmətinin yaxşılaşması üçün vergi xidmətinin genişləndirilməsi

ölkə üzrə güzəştli vergi sisteminə keçid•
vergi dərəcələrinin optimallaşması

sahibkarlığın vergi siyasəti

kənd təsərrüfatında güzəştli vergilərin vaxtının uzadılması

suvarmanın

investisiya siyasətinin•
əmək təşkilinin

əmək məcəlləsinin

mexanikləşmənin

investisiya artırılmalıdır

investisiya mühiti təmin edilməlidir•
investisiya tənzimlənməli

investisiya qənaətli olmalı

investisiya düzgün bölünməlidir

maliyyə mənbəyinin

•
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2009-2013-cü il Dövlət Proqramında investisiyanın regionlarda aşağıdakı istiqamətdən hansına
yönəldilməsi təmin ediləcəkdir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında əmək ehtiyatından düzgün istifadəyə əməl etməklə nəyin
səmərəliliyini təmin etmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdur?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında məşğulluğun yüksəldilməsinin əsas istiqaməti aşağıdakılardan
hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı istiqamət əmək miqrasiyası axınına səbəb olmur?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi yüksəlişinin başlıca istiqaməti nə

müəyyən edilmişdir?

2009-2013-cü il inkişaf proqramında iqtisadi siyasətdən biri də aşağıdakılardan hansıdır?

normativ-hüquqi bazasının•
quruluşunun

təşkilinin

texnologiyasının

bunları əhatə etmir

bu istiqamətlərin hamısına•
yalnız yeni iş yerlərinin yaradılmasına

yalnız infrastrukturun yaradılmasına

insanların sosial müdafiəsinə

əmək sərfinin

məşğulluğun•
əmək haqqının

əməyin təşkilinin

əmək potensialının

mexanikləşmə

sahibkarlığın inkişafı•
intensivləşmə

tənzimlənmə

istehsal texnologiyası

beynəlxalq layihələrin tətbiqi

inteqrasiyanın sürətlənməsi•
əlverişli geosiyasi mövqe

iqtisadi islahatlar

sahibkarlığın inkişafı

ixtisaslaşma

sahibkarlığın inkişafı•
ekstensiv inkişaf

sosial inkişaf

tənzimlənmə
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2009-2013-cü il Dövlət Proqramında investisiyanın tərkibində yerli büdcədə nə baş verəcək?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında nəyin düzgün həyata keçirilməsi vacib hesab edilir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında sahibkarlıq üstün inkişaf edən sahələrdə işgüzar fəaliyyət üçün nəyə
yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında qeyri-neft sektorunda hansı məhsul istehsalının üstün artımı nəzərdə

tutulur?

Qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilən tədbirlərin tətbiqi ixracyönlü məhsulların istehsalını
sürətləndirən nəyin tətbiqi ilə mümkündür?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında qarşıdakı dövrdə aşağıdakı istiqamətlərin hansına nail olmaq üçün

tədbirlər həyata keçirilməlidir?

büdcənin istifadəsi

büdcə-vergi siyasəti•
səmərəliliyin yüksəlməsi

vergi dərəcəsi

büdcənin bölgüsü

sərbəstləşəcək

artırılacaq•
azaldılacaq

tənzimlənəcək

nizamlanacaq

ixtisaslaşma

investisiya siyasəti•
suvarma

texnologiya

vergiqoyma

bunların heç birinə

bunlarınn hamısına•
normativ-hüquqi bazanın yaradılması

təşkilati tədbirlərin hazırlanması

maliyyə təminatına

əmtəəlik məhsullar

ixrac yönlü məhsullar•
texniki bitkilərin məhsulları

ərzaq məhsulları

üzüm və meyvə məhsulları

əməyin səmərəli təşkili

iqtisadi mexanizmin tənzimlənməsi•
texnologiyanın sürətlənməsi

mexanikləşmənin genişlənməsi

əmək haqqının artımı
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İxrac potensialının reallaşması, sağlam rəqabətin formalaşması, istehsalçıların hüququnun qorunması,
beynəlxalq standartların tətbiqi və s. üçün nə həyata keçirilməlidir?

Regionlarda sosial-iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsində sənaye sahələrinin rolunun artırılması üçün nə
edilməlidir?

Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsulları emalının bərpası və ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün nə
edilməlidir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramının qəbuluna qədər aqrar sferada aşağıdakılardan hansına tam əməl

olunmamışdır?

Son illər aqrar sferanın inkişafı ilə əlaqədar aşağıdakı amillərdən hansı daha böyük əhəmiyyətə malikdir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında aqrar sahənin inkişafına dair irəli sürülən tədbirlər nəyə səbəb

bunların heç biri

bunların hamısı•
ixrac potensialının inkişafı

malların, xidmətlərin xaricə çıxarılması

ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası

kooperasiya

tədbirlər sistemi•
stimullaşma

tənzimlənmə

texnologiya

təmərküzləşmə edilməlidir

sənaye sahələri bərpa edilməli və yeniləşməlidir•
onların ixtisası dəyişdirilməlidir

istehsal strukturu müəyyən edilməlidir

ixtisaslaşma aparılmalıdır

kooperasaiya yüksəldilməlidir

sosial-iqtisadi inkişaf sürətləndirilməlidir•
ixtisaslaşma aparılmalı

mexanikləşmə yüksəldiməlidir

inteqrasiya artırılmalıdır

aqrar bazarın formalaşması başlanmışdır

kadrla təminat yüksəlmişdir•
islahat aparılmış, özəlləşdirmə başa çatmış

xüsusi təsərrüfat yaranmış, sahibkarlıq inkişaf etmişdir

iqtisadi mexanizm təkmilləşmişdir

bunların heç biri

bunların hamısı•
güzətli vergi sistemi

istehsalın stimullaşma sistemi

aqrar bazar və lizinq xidməti
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olacaqdır?

Regionların təbii-iqlim şəraiti, torpaq və əmək resursu, maliyyə imkanı, infrastrukturu yaxın dövrdə aqrar
sahədə nəyə imkan verəcəkdir?

İnvestisiya siyasətinin təkmilləşməsi üçün onun nəyinin səmərəli qurulmasına nail olunacaq?

2009-2013-cü il proqramında əmək ehtiyatından səmərəli istifadə nəyin yaxşılaşmasına səbəb olacaq?

Məşğulluğun yüksəldilməsinə hansı tədbirin təsir edir?

2009-2013-cü il proqramında aşağıdakı tədbirlərin hansı əməkdən istifadəyə səbəb olur?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında sosial-siyasətin başlıca məqsədi nə olduğu əsaslandırılır?

əmək haqqı artacaq

kooperasiya inkişaf edəcək, inteqrasiya artacaq•
istehsal sabitləşəcək

ixtisaslaşma yüksələcək

struktura sabit qalacaq

ekstensiv inkişafa

intensiv inkişafa•
torpaqların artmasına

suvarmanın stabilləşməsinə

ixtisaslaşmanın yeniləşməsinə

istifadə formasının

normativ-hüquqi bazasının•
təşkilinin

strukturunun

maliyyə mənbəyinin

kadr hazırlığının

məşğulluğun•
əmək təşkilinin

əmək haqqının

əmək potensialının

koordinasiya

sahibkarlığın formalaşması•
intensivləşmə

kooperasiyanın inkişafı

ixtisaslaşma

texnologiya

bunların hamısı•
infrastruktura

yeni iş yerinin trəşkili

sosial tədbirlər
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2009-2013-cü il Dövlət Proqramında sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri hansı hesab edilir?

Əhalinin sosial müdafiəsinə dair həyata keçirilən tədbirlərdən biri aşağıdakılardan hansıdır?

Əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üçün əhalinin yoxsulluq səviyyəsi nə edilməlidir?

Əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üçün nəyin təkmilləşdirilməsi davam etdirilməlidir?

Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri sosial müavinatların nəyinin təmin
edilməsidir?

Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri aşağədakılardan hansına
xüsusi diqqətin verilməsidir?

kadr hazırlığının sabitləşməsi

əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması•
əhalinin əmək haqqının artırılması

həyat şəraitinin sabitləşməsi

tədavül sisteminin dəyişməsi

orta əmək haqqı

əhalinin sosial müdafiəsi•
əmək təşkili

nəqliyyat növlərinin dəyişməsi

əhalinin yaş qrupu

əmək təşkilinin sabit saxlanılması

sosial müavinatın artırılması•
əmək haqqının sabit qalması

əhalinin əmək haqqının azaldılması

iş şəraitinin öyrənilməsi

müqayisə edilməlidir

aşağı salınmalıdır•
sabit qalmalıdır

daima artırılmalıdır

yenidən baxılmalıdır

mükafatlandırma qaydası

pensiya təminatı•
sosial təminat

yardımlar

əmək haqqı sistemi

xüsusi şərtlərinin

ünvanlığının•
həcminin

ödənilmə formalarının

verilmə tarixinin

bunların heç birinə

•
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Ölkənin sosial təminatı sahəsindəki siyasətə ən çox diqqət və qayğının aşağıdakılardan hansına verilməsini
nəzərdə tutur?

Qarşıdakı dövrlərdə ölkənin sosial sferasının əsas istiqamətlərindən hansında həyata keçirilən tədbirlər
onun strukturu və məzmununda yeniləşməyə səbəb olacaqdır?

Təhsil sisteminin yüksək sosial-iqtisadi səmərəliliyinə nail olunması dövlətin nəyində əsas yer tutur?

Təhsil sisteminin müasir dövrün tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün hansı şərait yaradılmalıdır?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında sosial-iqtisadi inkişafın əsas məqsədi nədir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında sosial siyasətin əsas istiqaməti hansıdır?

bunların hamısına•
əlillərə

gənc ailələrə

müharibə əlillərinə

kənd əhalisinin

əhalinin ən az təminatlı hissəsinə•
müəllimlərin

həkimlərin

əlillərin

turizmdə

təhsildə•
səhiyyədə

sosial təminatda

idmanda

həyat şəraitində

sosial siyasətində•
idarə olunmasında

tənzimlənmə sistemində

qiymət mexanizmində

yalnız maddi-texniki və tədris metodiki

bunların hamısı•
yalnız maddi-texniki

yalnız tədris-metodiki

yalnız elmi-pedoqoji

idarəetmə

həyat şəraiti•
əmək haqqının artımı

kadr hazırlığı

əmək təşkili

əmək haqqı

əhalinin sosial müdafiəsi•
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Dövlət Proqramında əhalinin yoxsulluq səviyyəsində nə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur?

Sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri aşağıdakılardan hansıdır?

Elmin inkişafı ilə əlaqədar qarşıda duran ən mühüm vəzifə aşağıdakılardan hansıdır?

Elmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qarşıda duran vəzifələrdən biri də elmi-texniki potensialın nəedilməsidir?

Ölkənin elmi kadr potensialının səmərəliliyinin artırılması üçün nəyin gücləndirilməsinə nail olunmalıdır?

Elmi inkişafı ilə əlaqədar olaraq dövlətin informasiya ehtiyatlarının artırılmasına hansı proseslərin
sürətlənməsi təmin ediləcəkdir?

•
orta əmək haqqı

əhalinin yaş qrupu

əmək təşkili

tənzimlənməsi

aşağı salınması•
sabit qalması

artırılması

təkmilləşməsi

dərsliklərin hazırlanması

elmin inkişafı•
intensiv inkişaf

ekstensiv inkişaf

əməyin elmi təşkili

variantlardan biri

variantların hər ikisi•
yalnız nəzəri məsələlərin düzgün istiqamətləndirilməsi

yalnız praktiki əhəmiyyətin artırılması

variantlardan heç biri

sosial vəziyyəti yüksəldilməlidir

qorunmalı və inkişaf etdirilməli•
onların şəraiti yaxşılaşdırılmalı

onların marağı yüksəldilməli

onların vəzifələri irəli çəkilməli

əmək haqqının

sosial müdafiəsinin•
əməyin təşkilinə

elmi kadrların hazırlanmasının

əmək şəraitinin

investisiya

innovasiya•
kadr hazırlığı

tədqiqat obyekti
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Elmi müəssisələrdə və ali məktəblərdə elmi-tədqiqat fəaliyətinin nəyi və istiqamətləndirilməsi üzrə işin
daha da gücləndirilməsi təmin ediləcəkdir?

Elmi işlərin və pedaqoji sahənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə kadrların harada təhsil alması və
təcrübə keçməsi üstünlük təşkil edəcək?

Elmi inkişafı üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin nəticəsində elmi işlərin nəzəri-praktiki əhəmiyyəti
yüksələcək, tətbiqi genişlənəcək və bütün bunlar nəyin inkişafına təsir edəcəkdir?

Elmi inkişafı nəticəsində iqtisadiyyatın yüksəldilməsi nəyin yaxşılaşmasına səbəb olacaq?

Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında sosial-siyasətin tərkibində
nəyin mühüm yer tutduğu qeyd edilir?

Sosial sahənin hansında ciddi yeniləşməyə nail olunacaq?

maddi təminat

təkmilləşdirilməsi

əlaqələndirilməsi•
planlaşması

stimullaşması

tənzimlənməsi

xüsusi kurslarda

xarici ölkələrdə•
Elmlər Akademiyasında

Universitetlərdə

İnstitutlarda

maddi marağa

iqtisadiyyatın inkişafına•
əməyin təşkilinə

əmək haqqına

stimullaşdırmaya

tənzimlənmənin

əhalinin həyat şəraitinin•
kadr hazırlığının

istehsal münasibətlərin

islahatların

peşə kadr hazırlığının

səhiyyənin•
ixtisaslaşmanın

təmərküzləşmənin

tənzimlənmənin

nəqliyyatda

təhsildə•
turizmdə
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Təhsildə hansı şərait yaradılmalıdır?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında investisiyanın artımı hansı proseslərin sürətlənməsi ilə əlaqəli
olacaq?

Qarşıda duran 2009-2013-cü illərdə aşağıdakı istiqamətlərdən hansı səhiyənin qarşısında duran
vəzifədir?

Regionların 2009-2013-cü ildə inkişafı Dövlət Proqramında səhiyyə siyasətində qarşıya qoyulan məqsəd
nədir?

Ölkənin 2009-2013-cü il Dövlət Proqramında nəyin inkişafına, bərpasına, müasirləşməsinə xüsusi fikir
veriləcəkdir?

Ölkənin 2009-2013-cü ildə inkişafı Dövlət Proqramında sosial siyasətin əsas istiqaməti nə hesab edilir?

səhiyyədə

idmanda

bunlar təmin etmir

bunların hamısı•
maddi-texniki baza

tədris-metodiki baza

pedoqoji şərait

texnika

innovasiya•
maddi təminat

investisiya

tədqiqat obyekti

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız sağlamlığın qorunması

yalnız tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşması

yalnız tibbin müasir standartlara uyğunlaşması

bunların heç biri

bunların hamısı•
əhalinin sağlamlığının yaxşılaşması

orta ömrün uzadılması

keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi

kooperasiyanın

istehsal və xidmət obyektlərinin•
istehsal sahələrin

xidmət növlərinin

tənzimlənmənin

anbarlar və buzxanalar

istehsal və sosial obyektlər•
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Son illər ölkədə və əksər regionlarda tikilən yaşayış və məişət obyektlərinin sayı artmış və nə göstəriciləri
yaxşılaşmışdır?

Ölkənin 2009-2013-cü ildə inkişafı Dövlət Proqramında aşağıdakılardan nəyin sürətləndirilməsinə xüsusi

fikir verilir?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında aşağıdakılardan nəyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasına

xüsusi fikir verilir?

Ölkənin 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəqliyyatdan istifadənin
yaxşılaşması üçün yolların və yol qurğularının nə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur?

Regionların 2009-2013-cü il sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəqliyyatın səmərəliliyinin
yüksəldilməsi üçün nə nəzərdə tutulmuşdur?

Dövlət Proqramında nəyin və istiqamətin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur?

•
əmək haqqı

əmək təşkili

əmək sərfi

bunların heç biri

keyfiyyəti•
xüsusiyyəti

təyinatı

səmərəlilik gücü

maddi-texniki bazanın

nəqliyyat xidmətinin•
rentabelliyin

ixtisaslaşmanın

mexanikləşmə səviyyəsinin

lizinq xidmətinin

nəqliyyat xidmətinin•
texniki təmirin

texnologiyanın

mexanikləşmənin

nəzarətdə saxlanılması

yenidən qurulması•
təmir olunması

dəyişdirilməsi

pullu olması

texniki qulluq

tədbirlər planı•
heç nə

kadr hazırlığı

əməyin təşkili
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Elmi işçilərin və pedoqoji kadrların harada təhsil alması nəzərdə tutulur?

Elmin inkişafı və iqtisadiyyatın yüksəlməsi nəyə təsir edəcək?

2009-2013-cü ilə sosial sferanın hansı sahəsi daha da inkişaf edəcək?

Aqrar islahatlar nəticəsində xüsusi mülkiyyətin formalaşması nəyin inkişafına şərait yaratmışdır?

Aqrar islahatlar ölkədə nəyin sürətlənməsinə səbəb olmuşdur?

Aqrar islahatlar işgüzar təşəbbüsün aşkar edilməsinə və ona nəyin artmasına səbəb olmuşdur?

kooperasiya

əlaqələndirmə•
stimullaşma

tənzimlənmə

inteqrasiya

xüsusi kurslarda

xarici ölkələrdə•
Pedoqoji Universitetdə

Aqrar Universitetdə

Elm Akademiyasında

bölgüyə

əhalinin həyat şəraitinə•
kadr hazırlığına

tədavülə

istehlaka

mədəniyyət

səhiyyə•
təhsil

Elmi tədqiqatlar

idman

iqtisadi əlaqələrin

sahibkarlığın•
istehsalın

ixtisaslaşmanın

kredit münasibətlərin

kooperasiyanın

iqtisadi inkişafın•
rentabelliyinə

məhsuldarlığın

intensiv inkişafın

tənzimlənmənin

marağın•
həvəsin
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Aqrar islahatların sürətlənməsi ölkədə nəyin inkişafını təmin etmişdir?

Aqrar islahatların sürətlə inkişafı nəticəsində bütün regionlarda inkişafa necə nail olunmuşdur?

Regionlarda sosial-iqtisadi yüksəlişin eyni səviyyədə təmin edilməməsinin başlıca səbəbi onlarda mövcud

olan imkan və sərvətlərdən necə istifadə edilməsi ilə əlaqədardır?

Regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın eyni səviyyədə olmaması təsərrüfatçılıq formalarının necə inkişaf

etməsidir?

Ölkədə iqtisadi yüksəlişin ürətləndirilməsi üçün bütün regionların imkanlarından necə istifadə edilməlidir?

Ölkədə və regionlarda sosial-iqtisadi yüksəlişə nail olmaq üçün tələb olunan nəyin həyata keçirilməsinə

nail olunmalıdır?

tələbkarlığın

planlaşmanın

heç nəyin

sosial-iqtisadi inkişafın•
intensivləşmənin

irriqasiyanın

erroziyanın

eyni səviyyədə qalmışdır

müxtəlif səviyyədə•
olunmamışdır

nisbətən inkişaf olunmuşdur

eyni səviyyədə əməledilmişdir

məhsuldar

müxtəlif•
pis

yaxşı

sabit

plansız

müxtəlif formada•
eyni qaydada

sabit qaydada

plana uyğun

dinamik

səmərəli•
plan əsasında

qanun əsasında

sabit

xidmətlər

tədbirlər•
əmək təşkili
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Son illər regional sosial-iqtisadi inkişafa dair qəbul edilmiş Dövlət Proqramları sosial-iqtisadi inkişafın
nəyini müəyyən etmişdir?

Regional inkişaf Dövlət Proqramlarında regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair konkret vəzifələr irəli
sürülmüş və onların yerinə yetirilməsinin nəyi müəyyən edilmişdir?

Regional inkişafa dair Dövlət Proqramlarında irəli sürülən tədbir və mexanizmlər sosial-iqtisadi inkişafın

necə olmasına səbəb olmuşdur?

Ölkənin 2009-2013-cü il Dövlət Proqramı aşağıdakılardan hansının daha sürətlə inkişafını irəli sürür?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında aşağıdakılardan nəyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşması

nəzərdə tutulmuşdur?

2009-2013-cü il Dövlət Proqramında yolların nə edilməsi həyata keçirilməlidir?

maddi maraq

mexanikləşmə

praktiki yollarını

başlıca istiqamətini•
təşkili formasını

metodlarını

nəzəri əsaslarını

təşkili

mexanizmi•
planı

metodu

praktikası

dinamik inkişaf etmişdir

müxtəlif səviyyədə•
eyni səviyyədə

yüksək səviyyədə

sabit halda

elmi xidmətinin

nəqliyyat xidmətinin•
rentabelliyin

informasiya xidmətinin

səhiyyə xidmətinin

lizinq xidmətinin

nəqliyyat xidmətinin•
ixtisaslaşmanın

kooperasiyanın

elmi xidmətin

nəzarət edilməsi

yenidən qurulması•
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Regionlarda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər müəyyən etmək üçün qarşıda duran

başlıca vəzifələrdən biri hər bir regionun inkişaf səviyyəsini dəqiq nə etməkdir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirmək üçün aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmalıdır?

Regionların sosial-iqtisadi yüksəlişinin sürətlənməsi həlledici səviyyədə kimin fəaliyyətindən asılıdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər müəyyən edilərkən bütün təsərrüfat

və sosial obyektləri ilə nə edilməlidir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair tədbirlər hazırlanarkən nə nəzərə alınmalıdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair təkliflər regionun nəyinin inkişaf istiqamətinə

uyğun olmalıdır?

•
dəyişdirilməsi

ixtisaslaşması

təmir edilməsi

stimullaşdırmaq

öyrənmək•
planlaşdırmaq

ixtisaslaşdırmaq

tənzimləmək

infrastruktur

bunların hamısı•
qabaqcıl təcrübənin ümumiləşdirilməsi

yeni şəraitin xüsusiyyətləri

əhalinin vərdişi

icra hakimiyyətinin

yalnız dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının•
yalnız dövlət orqanlarının

yalnız yerli özünüidarəetmə orqanlarının

yalnız mütəxəssislərin

tənzimlənməli

əlaqə qurulmalı•
tanış olunmalı

təhlil edilməli

stimullaşdırılmalı

bunların heç biri

bunların hamısı•
iqtisadi potensial

yerli mütəxəssisin təklifi

icra hakimiyyətin təklifi

planlaşmasına

strateji inkişafına•
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Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı və ərazinin təşkilində tarixən nə olmuşdur?

Uzun illər Abşeron regionu ilə digər regionlar arasında məhsuldar qüvvələrin inkişafı bir-birindən kəskin

nə olmuşdur?

Abşeron regionun iqtisadiyyatı hansı göstəriciyə görə digər regionlardan fərqlənmişdir?

Azərbaycanda regional inkişaf siyasətinin dəyişilməsinə nə vaxt başlanılmışdır?

Azərbaycanda regional inkişaf siyasətinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq iqtisadi inkişafa nəyin inkişafı
nəticəsində üstünlük verilmişdir?

İqtisadi inkişafa regionların inkişafı nəticələrinə üstünlük verilməsi prosesi nəyin yerləşməsində ciddi

problemlər yaratmışdır?

•
ixtisaslaşmasına

təmərküzləşməsinə

tənzimlənməsinə

düzgün tənzimlənmə

kəskin ziddiyyətlər•
qanunauyğunluq

səmərəli əlaqələndirmə

düzgün nizamlama

səmərəli əlaqədə olmuşdur

fərqlənmiş•
uzaqlaşmış

əlaqələndirilmiş

uzaq olmuş

kooperasiyaya görə

intensiv inkişafa görə•
struktura görə

ixtisaslaşmaya görə

ekstensiv inkişafa görə

2010-cu ildə

2004-cü ildə•
1995-ci ildə

2000-ci ildə

2008-ci ildə

kəndlərin

regionların•
sənaye sahələrinin

aqrar sahənin

inzibati ərazilərin

emal sahələrinin

məhsuldar qüvvələrin•
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Aqrar islahatların və xüsusi mülkiyyətin inkişafı nəyin formalaşmasına imkan vermişdir?

Aqrar islahatlar nəyin yüksəlməsinə şərait yaratmışdır?

Aqrar islahatlar və sahibkarlıq nəyin inkişafını təmin etmişdir?

Azərbaycanda regional inkişafın sürətlənməsinə baxmayaraq sənaye məhsulları istehsalı əsasən hansı

regionda cəmlənmişdir?

Sənaye istehsalının başlıca olaraq bir regionda cəmlənməsi ölkənin hərtərəfli inkişafı, yoxsulluğun və
işsizliyin mənafeyi ilə nə təşkil edir?

Ölkədə ümumi inkişaf, işsizlik, yoxsulluq arasındakı ziddiyyətə yol verməmək üçün regional inkişaf necə
aparılmalıdır?

•
istehsalın

istehlakın

ərzağın

stimullaşmanın

sahibkarlığın•
vergi münasibətləri

innovasiyanın

maddi marağın

planlaşmanın

maddi marağın•
mexanikləşmənin

elektrikləşmənin

tənzimlənmənin

intensivləşmənin

sosial-iqtisadi inkişafın•
meliorasiyanın

mexanizasiyanın

irriqasiyanın

Aran

Abşeron•
Lənkəran

Gəncə-Qazax

Şəki-Zaqatala

düzgün tənzimlənmə

ziddiyyət•
uyğunluq

tarazlıq

səmərəli inkişaf

göstəriş əsasında

plana uyğun•
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Son illər ölkənin regionlarında ümumi inkişafın qanunauyğun həyata keçirilməsi prosesinə nə edilir?

Ümumi inkişaf işsizlik və yoxsulluq arasındakı ziddiyyət ASK sahəsinə də aiddirmi?

Regionlarda ASK sisteminin inkişafı, işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin eyni səviyyədə olmaması nə təşkil
edir?

Regionlarda aqrar sferanın inkişafı arasındakı fərq əsasən nə ilə əlaqədardır?

Azərbaycanda region müəyyən edilərkən necə göstəricilər istifadə olunur?

Region müəyyən edilərkən hər regiona neçə rayon daxil edilir?

•
əlaqə olmadan

plansız

sərbəst

müzakirə edilir

xüsusi fikir verilir•
heç nə

yardım və kömək

göstəriş verilir

eyni haldır

aid deyil•
tamamilə

qismən

daha çox

qanunauyğunluq

fərq•
ziddiyyət

çətinlik

uyğunsuzluq

kadr təminatı

istehsalın ixtisaslaşması•
istehsalın təşkili

əməyin təşkili

əmək haqqı

çox az sayda

çoxlu sayda•
məhdud sayda

geniş sayda

az sayda

çox az

müxtəlif sayda•
eyni miqdarda

çoxlu sayda
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Azərbaycanda ən böyük region hansıdır?

Bu və ya digər regiona daxil olan rayonun sayı region üzrə nəyin səviyyəsinə təsir edir?

Regionların eyni səviyyədə inkişaf etməməsi potensialdan necə istifadə edilməsi ilə əlaqədardır?

Regionların müxtəlif səviyyədə inkişafı mövcud təsərrüfatlardan necə istifadə edilməsindən asılıdır?

Regionlarda düzgün inkişafa nail olunması üçün imkanlardan necə istifadə olunmalıdır?

Regionların səmərəli inkişafı üçün aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmalıdır?

Bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə regional sosial-iqtisadi yüksəlişin sürətlənməsi nə təşkil edir?

çox məhdud

Gəncə-Qazax

Aran•
Şəki-Zaqatala

Dağlıq Şirvan

Quba-Xaçmaz

bunların bəzisi

bunların hamısı•
torpaq sahəsi əkin yeri

istehsal olunan məhsul

alınan son nəticə

qeyri-normal

müxtəlif•
yaxşı

pis

sabit

plana uyğun

müxtəlif•
sabit

sərbəst

eyni

qanun əsasında

səmərəli•
dinamik

sabit

plana əsasən

bunların hamısı

səmərəli mexanizmlər•
qabaqcıl təcrübə

əhalinin vərdişi

infrastruktur
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Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi obyektiv zərurət olmaqla nə təşkil edir?

Ölkəmizdə iqtisadi islahatların dərinləşməsi iqtisadiyyat və sosial sahələrin hamısında hansı dəyişiliklərə
səbəb olmuşdur?

İqtisadi islahatlar nəticəsində ölkədə nəyə nail olunmuşdur?

Bazar münasibətlərinin inkişafı nəticəsində insan amilinə və cəmiyyətin insani münasibəti nə olmuşdur?

Cəmiyyətlə insan münasibətlərinin kökündə dəyişməsi nəyin yüksəlməsinə yönəlmişdir?

Cəmiyyətlə insan amili münasibətlərinin səmərəliliyinin yüksəlməsində nəyin rolu və əhəmiyyəti böyükdür?

asan proses

obyektiv zərurət•
vacib məsələ

çətin problem

ciddi çətinlik

mübahisəli proses

qanunauyğun proses•
ziddiyyətli proses

çox asan proses

çox çətin proses

kəmiyyət

keyfiyyət•
təşkilati

texnoloji

texniki

bunların heç biri

yalnız iqtisadi artım və həyat şəraitin yaxşılaşmasına•
yalnız iqtisadi artıma

yalnız həyat şəraitin yaxşılaşmasına

yalnız texnoloji inkişafa

zəifləmişdir

keyfiyyətcə dəyişmiş•
heç nə

inkişaf etmiş

sabit qalmış

sosial tədbirlərin

sosial-iqtisadi inkişafın•
texniki təchizatın

texnoloji prosesin

maddi maragın

sahibkarların

yerli özünüidarə orqanlarının•
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Yerli özünüidarə orqanları regionlarda sosial-iqtisadi yükəlişin keyfiyyətcə genişləndirilməsinə nə etmişdir?

İqtisadi islahatların səmərəliliyin yüksəldilməsi və sosial-iqtisadi yüksəlişə nail olunması üçün vahid dövlət

idarə orqanları ilə yanaşı nəyin olması vacibdir?

Yerli özünüidarə orqanları hər bir regionda sosial-iqtisadi yüksəlişlə əlaqədar mövcud imkanları aşkar
edir və onlardan necə istifadəni təmin edir?

Yerli özünüidarə orqanları regionların sosial-iqtisadi inkişafının nəyidir?

Yerli özünüidarə orqanları yerli sərvət və vəsaitlərdən, imkanlardan səmərəli istifadə etməklə regionlarda

sosial-iqtisadi inkişafa real nə təmin edirlər?

Ölkənin regionların inkişafı zərurət olmaqla nə təşkil edir?

•
istehsalın təşkilinin

mütəxəsislərin

icra hakimiyyətinin

ləngitmiş

real şərait yaratmış•
qarşısına almış

dəyişdirmiş

heç nə etməmiş

sahibkarlar

yerli özünüidarə edən orqanları•
icra hakimiyyəti

mütəxəssislər

işi təşkil edənlər

tövsiyyə əsasında

səmərəli•
təyinatı üzrə

planlı qaydada

göstərişə əsasən

iqtisadi əsasıdır

qarantıdır•
metodudur

texnologiyasıdır

təşkili formasıdır

tənzimlənmə

şərait•
əmək haqqı

istehsal xərci

məişət xidməti

planauyğun proses

qanunauyğun proses•
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Aqrar islahatlar iqtisadiyyat və sosial sahələrdə hansı dəyişiliyə səbəb olmuşdur?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi nə təşkil edir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair hazırlanan tədbirlərə yerli özünüidarə orqanları tərəfindən yerli
mütəxəssislər, işgüzar, təşəbbüskar və fəal insanlar nə edirlər?

Azərbaycanda yerli özünüidarə orqanlarının statusu, fəaliyyət, funksiyasının formalaşması qaydaları

Avropa Şurasının Xartiyasının nəyinə əsasən aparılır?

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında və rəsmi sənədlərdə bələdiyyələrin nəyi tam təmin

edilmişdir?

Ölkədə iqtisadi islahatlar və onların səmərəliliyi ilə bələdiyyələrin formalaşması və inkişafı arasında nə

vardır?

•
mübahisəli proses

ziddiyyətli proses

çətin proses

kəmiyyət

keyfiyyət•
texniki

texnoloji

təşkilati

vacib problem

obyektiv zərurət•
asan problem

çətin problem

ciddi çətinlik

maariflənirlər

cəlb olunurlar•
iştirak etmirlər

təklif verirlər

nəzərə alırlar

göstərişinə

xartiyasına•
göstərişinə

təlimatlarına

tövsiyyəsinə

tənzimlənməsi

hüquqları•
strukturu

təşkilati əsasları

funksiyaları

məqsədləri müxtəlifdir

•
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Regionlarda islahatların dərinləşməsi nəyin uğurla inkişafına zəmin yaradır?

Bələdiyyələrin nəyi regionlarda inkişafın istiqamətini və islahatların səmərəliliyini təşkil edir?

Bələdiyyələr regionlarda mövcud imkan və ehtiyatın aşkara çıxarılması, onlardan səmərəli istifadə

edilməsi və sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün nədir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi həlledici səviyyədə hansı proqramların uğurla həyata

keçirilməsindən asılıdır?

İqtisadi və sosial proqramlar hər bir regionun nəyi nəzərə alınaraq müəyyən edilir?

İqtisadi və sosial proqramlar geniş əhatəli məsələlərin özündə əks etdirməklə nəyə şərait yaradır?

sıx əlaqə var•
heç nə yoxdur

münasibətləri yoxdur

heç bir əlaqə yoxdur

emal sahələrin

bələdiyyələrin•
istehsalın

istehlakın

münasibətlərin

düzgün tənzimlənməsi

səmərəli fəaliyyət göstərməsi•
xidmət növləri

təşkili qaydaları

düzgün planlaşması

heç nə deyil

başlıca amil və əsas şərtdir•
istiqamətidir

tənzimedicidir

nizamlayıcıdır

siyasi

iqtisadi və sosial•
texnoloji

texniki

təşkilati

xidmət növləri

spesifik xüsusiyyətləri•
istehsalın istiqaməti

təşkilati vəziyyəti

texnoloji imkanları

ekstensiv inkişafa

sosial-iqtisadi inkişafa•
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Regionlarda iqtisadi inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsində başlıca məqsəd nə ilə bağlı problemlərin

vaxtında və uğurla həll edilməsinə nail olmaqdır?

Regionlarda iqtisadi inkişaf proqramları ilə əlaqədar yerli idarəetmə orqanları çalışmalıdırlar ki, onlara

məxsus mülkiyyət qorunsun və nə edilsin?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı hansı problemlərin real həyata keçirilməsindən asılıdır?

Mövcud imkan və ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması sosial-iqtisadi inkişaf üçün nədir?

Aşağıdakılardan hansı regional inkişafın səmərəsinə əks etdirir?

Regionların əksəriyyətinin ərazisində kifayət qədər qaz, elektrik, su, rabitə, yol və s. xidmətləri

mövcuddur. Yerli idarəetmə orqanları onların qorunmasına və nəəyinə nail olunmalıdırlar?

•
istehsalın ixtisaslaşmasına

kooperasiyanın dərinləşməsinə

tənzimlənmənin düzgün təşkilinə

intensivləşmə

həyat şəraiti•
struktur dəyişikliklərlə

ixtisaslaşma ilə

əmək haqqı ilə

azaldılsın

artırılsın•
paylanılsın

bölünsün

sabit qalsın

təşkilati

sosial-iqtisadi•
texniki

texnoloji

siyasi

əsas maraqdır

başlıca amil və əsas şərtdir•
nizamlayıcılıq

istiqamətdir

tənzimedicidir

düzgün stimullaşma

səmərəli fəaliyyət•
düzgün planlaşma

səmərəli maraq

düzgün tənzimlənmə

dəyişdirilməsinə

səmərəli istifadəsinə•
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Regionların iqtisadi inkişaf proqramında nəyin inkişafının təmin edilməsi nəzərdə tutulur?

Regionların iqtisadi inkişaf proqramında bütün regionlarda nəyin tərkibi və quruluşunun dəqiq öyrənilməsi

nəzərdə tutulmuşdur?

Regionların iqtisadi inkişaf proqramında regionların nəyinin müəyyən edilməsi başlıca vəzifəheab olunur?

Regionların iqtisadi inkişaf proqramında regionlaarın aqrar sahəsində nəyin səviyyəsinin nəzərə alınması

vacibdir?

Regionların aqrar sferasında ümumi inkişafa nail olunması üçün nəin inkişafı vacibdir?

Regionlarda sosial-iqtisadi yüksəlişin təmin edilməi üçün aqrar sferada nəyin təşkili olduqca vacibdir?

•
genişlənməsinə

təzələnməsinə

nəzarət edilməsinə

heyvandarlığın müxtəlif sahələrinin

aqrar sferanın•
texniki təmirin

meliorasiya xidmətinin

bitkiçiliyin bəzi sahələrinin

meşələrin

torpaq sahələrinin•
texniki təchizatın

texnoloji proseslərin

tikinti xidmətinin

kooperasiya

ixtisaslaşma səviyyəsi•
torpaq sahəsi

kapital qoyuluşu

inteqrasiya

mexanikləşmənin

maddi-texniki bazanın•
meliorasiyanın

suvarmanın

kimyalaşdırmanın

nəqliyyat formalarının

müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının•
əmək haqqının

əməyin təşkilinin

texniki vasitələrin

maddi marağın

istehsalın•
əmək haqqının
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Regional inkişaf proqramında bütün regionlarda (Abşeron istisna olmaqla) nəyin inkişafı nəzərdə

tutulmuşdur?

İqtisadi inkişaf proqramında regionlarda aqrar sferada nəyin inkişafı başlıca istiqamətlərdən biri hesab

edilir?

Regionların aqrar sferasında ictimai təsərrüfatların ləğv edilməsi, torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi
nəticəsində nə formalaşır?

Regionların aqrar sferasında aqrar sahibkarlığın inkişaf səviyyəsi arasında nə mövcuddur?

Regional inkişafın təmin edilməsi üçün aşağıdakılardan hansının həyata keçirilməsi vacibdir?

Regional inkişafla əlaqədar olaraq yerli idarə orqanları onlara məxsus mülkiyyəti qorumalı və nə etməli?

əməyin təşkilinin

texnikadan istifadənin

maddi-texniki bazanın

aqrar sahənin•
yalnız kooperasiyanın

yalnız inteqrasiyanın

yalnız mexanikləşmənin

rentabelliyin

sahibkarlığın•
əmək haqqının

maya dəyərinin

istehsal xərcinin

rentabellik

aqrar sahibkarlıq•
istehsal xərci

əsas fondlar

maya dəyəri

ölçüləri eynidir

müxtəlif səviyyədə inkişaf edir•
heç nə

eyni səviyyədə inkişaf edir

ixtisası eynidir

intensivləşmə

həyat şəraitin yaxşılaşması•
əmək haqqının artımı

ixtisaslaşma

struktur dəyişiliklər

sabitləşdirilməli

artırılmalı•
paylaşmalı
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Yerli idarə orqanların onların ərazisində olan xidmət sahələrini nə etməlidir?

Aşağıdakı xidmət sahələrindən hansını səmərəli yüksəldilməlidir?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi həlledici səviyyə nədən düzgün istifadədən asılıdır?

Regionlarda mövcud resursların başlıca amili nədir?

Regionlarda aqrar sahənin intensiv inkişafının başlıca şərti nədir?

Aqrar sahədə istehsal prosesinin həyata keçirilməsi və xidmətlərin səmərəliliyinin yüksəldilməsi nədən

asılıdır?

bölüşdürülsün

azaldılmalı

düzgün qorunmalıdır

səmərəli istifadə etməli•
nəzarət etməli

dəyişilməli

genişləndirməli

sosial işlərin

bunların hamısı•
texniki tərəqqi

meliorasiyanın

tikinti, yol-nəqliyyat

maya dəyərindən

əmək ehtiyatından•
istehsal xərcindən

əmək haqqından

inteqrasiyadan

əmək sərfi

əmək ehtiyatı•
ixtisaslaşma

kooperasiya

maya dəyəri

məhsuldarlıq

əmək ehtiyatı•
ekstensiv inkişaf

əmək haqqı

maya dəyəri

qurğulardan

işçi qüvvəsindən•
mənfəətdən

zərərdən

rentabellikdən
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Aqrar sahədə istehsal vasitələrindən istifadəni və xidmətlərin həyata keçirilməsini nəyin hesabına yerinə

yetirmək mümkündür?

Aqrar sahənin regionlarda səmərəli fəaliyyət göstərməsinə dair tədbirlər sistemindən nədən səmərəli

istifadəyə xüsusi fikir verilir?

Aqrar sahədə və regionlarda əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsindən nə olunması çox mürəkkəb və müxtəlif

cəhətli prosesdir?

Regionların aqrar sahəsində əmək ehtiyatından istifadə problemi aşağıdakıların amilləri hansı ilə
əlaqədardır?

Regionların aqrar sahəsində əmək ehtiyatından səmərəli istifadə yolları müəyyən edilərkən
aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmalıdır?

Aqrar sahədə aşağıdakılardan hansı əmək ehtiyatına daxil edilmir?

satışın

əmək ehtiyatın•
emalın

tədarükün

təchizatın

mübadiləyə

əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsinə•
satışa

istehlaka

mübadiləyə

dinamikası

səmərəli istifadə•
hesablanması

tələbatın müəyyən edilməsi

strukturu

yalnız sosioloji və demoqrafik

yalnız demoqrafik, sosioloji və iqtisadi•
yalnız iqtisadi

yalnız sosioloji

yalnız demoqrafik

regionda təchizat üsulları

regionun konkret şəraiti•
texniki qulluq

tədarük formaları

regionda satış formaları

yeniyetmələr və ahıllar

başqa sahədə işləyənlər•
əmək qabiliyyətlilər

əmək qabiliyyəti yaşına qədər olanlar
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Regionların aqrar sahəsində əmək ehtiyatının əsas hissəsiniaşağıdakılardan hansı təşkil edir?

ASK-nın istehsal və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərənlərin cəmi nəyi təşkil edir?

ASK sahəsinə işçi qüvvəsinə yalnız kimlər aid edilir?

ASK sistemində işçi qüvvəsinəaşağıdakılardan hansı daxildir?

Regionların sosial-iqtisadi yüksəlişinin təmin edilməsində nədən səmərəli istifadənin əhəmiyyəti böyükdür?

Əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsindən istifadənin iqtisadi səmərəliliyi müəyyən edilərkən hansı göstəricidən

istifadə olunur?

əmək qabiliyyətli yaşından yuxarı olub, lakin işləyənlər

ahıllar

əmək qabiliyyətlilər•
qulluqçular

mütəxəssislər

yeniyetmələr

qeyri fəal əhalini

işçi qüvvəsini•
əmək ehtiyatının

əmək potensialını

fəal əhalini

yalnız ahıllar

yalnız faktiki işləyənlər•
yalnız əmək qabiliyyətlilər

yalnız işçi qüvvəsi

yalnız yeniyetmələr

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız əmək qabiliyyətində olan işləyənlər

yalnız işləyən yeniyetmələr

yalnız işləyən ahıllar

ahılların əməyindən

əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsindən•
əmək sərfindən

əmək haqqından

yeniyetmə əməyindən

belə hesablanma aparılmır

müxtəlif göstəricilər•
əmək sərfi göstəricisi

iş vaxtından istifadə

əmək məhsuldarlığı
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ASK sistemində əmək ehtiyatı ilə işçi qüvvəsi arasında nə mövcuddur?

Regionlarda mövcud olan resursların başlıca amili nədir?

Aqrar sferanın intensivləşməsinin başlıca şərti nədir?

Aqrar sferada sosial-iqtisadi inkişaf nədən asılıdır?

ASK sistemində işçi qüvvəsi əmək ehtiyatının nəyidir?

ASK sistemində işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi hansı göstərici ilə müəyyən edilir?

Regionlarda sosial-iqtisadi səmərəliliyin sürətləndirilməsi üçün aşağıdakılardan nəyə nail olunmalıdır?

əlaqə zəifdir

sıx əlaqə•
heç nə

əlaqə yoxdur

asılılıq mövcud deyil

informasiya

əmək potensialı•
kooperasiya

inteqrasiya

koordinasiya

əmək haqqı

əmək potensialı•
məhsuldarlıq

ixtisaslaşma

kooperasiya

xalis gəlirdən

işçi qüvvəsindən•
zərərdən

rentabellikdən

mənfəətdən

əlaqə yoxdur

tərkib hissəsidir•
təkrarı

heç nəyi

asılılıq yoxdur

işə cəlb olma əmsalı

iş vaxtından istifadə səviyyəsi•
istehsalın həcmi ilə

maya dəyəri ilə

əmək məhsuldarlığı ilə

bunların heç biri

•
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Hər cür inkişafın, sosial-iqtisadi yüksəlişin başlıca amili nədir?

Cəmiyyətdən nə mövcud olmadıqda bütün sərvətlər, istehsal vəxidmət mənbələrindən yalnız nə mövcud
olanda səmərə almaq mümkündür?

Regionlarda, istehsal və xidmət sahələrində geniş təkrar istehsalın təmin edilməsinin başlıca şərti nədir?

Regionlarda istehsal və xidmət sahələrinin inkişafı üzrə tədbirlər hazırlanarkən nəyin mövcud olunması
nəzərə alınmalıdır?

Fəaliyyət göstərən sahələrin genişləndirilməsi və yerni iş yerlərinin yaradılması üzrə tədbirlər həyata

keçirilərkən mövcud olan nəyin nəzərə alınması məcburidir?

Əksər regionlarda əhalinin və işçi qüvvəsinin axını necə baş verir?

bunların hamısı•
əmək ehtiyatından səmərəli istifadəyə

iş qüvvəsindən düzgün istifadə

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi

əmək haqqı

insan amili•
istehsal vasitələri

maddi-texniki baza

əmək sərfi

daxili investisiya

işçi qüvvəsi•
maliyyə vəsaiti

kredit

xarici investisiya

xarici investisiya

əmək ehtiyatı•
kapital qoyuluşu

investisiya

kredit

kredit mənbəyinin

işçi qüvvəsinin•
torpaq sahələrinin

investisiyanın

maliyyə vəsaitinin

xarici investisiyanın

əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsinin•
kapital qoyuluşunun

investisiyanın

kredit mənbəyinin

razılışmış qaydada

•
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Regionlarda ümumi inkişaf yeni iş yerlərin açılması, fəaliyyət sahələrinin genişlənməsi nəyə səbəb olur?

Regionlarda fəaliyyət sahələrinin genişlənməsi əhalinin və iş qüvvəsinin nəyinə təsir edir?

Regionlarda, xüsusilə ASK sistemində əhali axını yüksək səviyyəli mütəxəssislərin nə olmasına səbəb

olmuşdur?

Əmək ehtiyatı vəişçi qüvvəsinin təkrar istehsal prosesi daima nə olmalıdır?

Azərbaycan Respublikasında işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı nə prosesdir?

Azərbaycan şəraitində əhalinin və işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı çəmiyətin mövcud olması və inkişafı üçün
nə mexanimdir?

kor-təbii•
planlı qaydada

tənzimləmə ilə

göstəriş əsasında

əmək sərfinin səviyyəsinə

məşğulluğun yüksəlməsinə•
işçi axınına

əmək haqqının səviyyəsinə

kadr hazırlığına

sosial vəziyyətinə

yerdəyişmə prosesinə•
əmək haqqına

həyat şəraitinə

gəlirlərinə

onların əmək haqqı artmışdır

kəskin azalmasına•
çoxalmasına

işə cəlb olunmasına

ixtisasın artmasına

tənzimlənməsi

təkmilləşməsi və yeniləşməsi•
azalması

məhdudlaşması

nizamlanması

təşkilati

qanunauyğun•
planlı

kor-təbii

sabit

kor-təbii

əvəzolunmaz•



02.02.2016

65/83

391

392

393

394

395

396

İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalı tələb edir ki, işçi qüvvəsi kəmiyyət və keyfiyyətcə inkişaf etsin və onlar

tələb olunan nə ilə tam təmin olunsun?

İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalı tələb edir ki, işçilər maddi nemət istehsal edən sahələri arasında nə edilsin?

Aqrar sferada istehsal vasitələrindən və xidmətlərdən istifadə nə hesabına həyata keçirilir?

Aqrar sferada sosial-iqtisadi inkişaf nədən asılıdır?

Aqrar sferada əmək ehtiyatdan səmərəli istifadə nə ilə bağlıdır?

Azərbaycanda əhalinin və xüsusilə işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı üçün həmişə nə olmuşdur?

•
sabit

planlı

tənzimlənən

istirahətlə

maddi nemətlə•
təhsillə

səhiyyə xidməti ilə

mənzillə

dəyişdirilsin

səmərəli bölüşdürülsün•
hərəkət edilsin

ixtisas alsın

istirahət etsin

əmək haqqı

əmək potensialı•
istehsal

emal

mexanikləşmə

mexanikləşmə

əmək ehtiyatı•
tədarük

satış

əmək haqqı

təşkilati

sosial, iqtisadi, demoqrafik•
sosial amillər

iqtisadi amillər

demoqrafik

ehtiyac olmamışdır

hər cür şərait olmuşdur•
imkan olmamışdır

bu proses baş verməmişdir



02.02.2016

66/83

397

398

399

400

401

402

İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalının inkişafı üçün aşağıdakılardan hansına ehtiyac yoxdur?

ASK sistemində istehsal vasitələrində istifadənin əsası, istehsal və xidmətin başlıca amili nədir?

ASK sistemində işçinin əmək fəaliyyətində iştirak etməsi imkanları nəyi müəyyən edir?

İnsanların istedada, təfəkkürə, ideya verməsinə görə müxtəlif olması əmək potensialında nəyə səbəb olur?

İnsanların təhsil, peşə-ixtisas, bilik, işgüzarlıq alması nəticəsində nə baş verir?

İnsanlar cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində öz potensialını artırmağa çalışir. Buna aşağıdakılardan
hansı təsir göstərir?

əhəmiyyət verilməmişdir

maddi nemət istehsalının artımı

kişi və qadınlar arasında düzgün nisbətin yaranması•
insan artımının olması

işçilərin əmək prosesində iştirakı

ixtisas və peşə almağın mümkünlüyü

əmək haqqı

əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsi•
nəqliyyat

maddi-texniki resurs

sosial təminat

əmək məsuliyyətini

əmək potensialını•
əməyin təşkilini

əmək haqqının

əmək məhsuldarlığını

potensial tənzimlənir

potensial müxtəlif olur•
potensial inkişaf edir

potensial sabitləşir

potensial genişlənir

potensial zəifləyir

potensial müxtəlifləşir•
potensial məhdudlaşır

potensial inkişaf edir

potensial sabit qalır

yalnız ailə, iş yerləri, kollektiv

bunların hamısı•
yalnız kollektiv iş yerləri

yalnız ailə, dövlət

yalnız dövlət, iş yerləri,ailə
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ASK işçi qüvvəsinin aşağıdakılardan hansı müəyyən edir?

ASK əmək ehtiyatına aşağıdakılardan hansı daxildir?

ASK sistemində əmək potensialı və əmək ehtiyatı nəyi əks etdirir?

ASK əmək ehtiyatina aşağıdakılardan hansı daxildir?

ASK sistemində real işləyənlərə aşağıdakılara hansı daxildi?

ASK sistemində əmək fəaliyyəti dövründən səmərəli istifadə nəticəsində nəyə nail olunur?

Əmək fəaliyyəti dövrü nəyə təsir edir?

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız məşğul olanlar

yalnız işləyənlər

yalnız fəaliyyət göstərənlər

bunların hamısı

məşğul olanlar və olmayanlar•
yalnız məşğul olanlar

yalnız məşğul olmayanlar

yalnız mütəxəssislər

məşğul olanları

insan resurslarını•
işçi qüvvəsini

işləyənləri

işsizliyi

bunlar heç biri

bunların hamısı•
yalnız real işləyənlər

yalnız potensial əmək qabiliyyətli işçilər

yalnız əhali qrupları

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız əmək qabiliyyətli işçilər

yalnız işləyən yeniyetmələr

yalnız əlillər, ziyalılar, pensiyaçılar

əmək sərfi aşağı düşür

istehsal-iqtisadi yüksəlişə nail olunur•
maya dəyəri artır

əmək haqqı artır

rentabellik aşağı düşür

əməyin strukturuna

•
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ASK istehsal dövrü ilə iş dövrü arasında yaranan fərq nədən aslıdır?

Əmək ehtiyatının strukturunda başlıca amil hansıdır?

Aqrar sferada istehsal-xidmət sahəsində fəaliyyət göstərənlərin cəmi nədən ibarətdir?

Aqrar sferada işçi qüvvəsi kimlərdən ibarətdir?

Aqrar sferada işçi qüvvəsi əmək ehtiyatının nəyidir?

Regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməi məqsədi ilə hər bir regionda konkret inkişafın nəyi

müəyyən edilmişdir?

məhsuldarlığa və qeyri-məhsuldarlığa•
əmək sərfinə

əmək intizamına

əmək haqqına

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız texnologiyadan

yalnız istehsal şəraitindən

yalnız mexanikləşmə şəraitindən

ahıllar, pensiyalılar

əmək qabiliyyətlilər•
mütəxəssislər

yeniyetmələr

qulluqçular

əmək potensialından

işçi qüvvəsindən•
fəal əhalidən

əmək ehtiyatından

qeyri-fəal əhalidən

işçi qüvvəsi

faktiki işləyənlər•
əmək qabiliyyətli

yeniyetmələr

ahıllar

eyni anlayışdır

tərkib hissəsi•
heç nəyi

təkrarı

əlaqəsi yoxdur

əmək sərfi

proqram və proqnozlar•
təşkili
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Sosial-iqtisadi inkişafa dair hazırlanan proqramların əsas istiqamətlərindən biri aşağıdakılardan hansıdır?

Sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi tədbirlərdə nəyə xüsusi fikir verilir?

Regional sosail-iqtisadi inkişafa dair tədbirlərdə nəyin yüksəldilməsinə nail olunmalıdır?

Regional sosail-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi ilə əlaqədar qarşıda duran başlıca məsələlərdən biri
nədir?

Regionların sosail-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müəyyən edilən tədbirlərin həyata
keçirilməsinə real imkan verən nədir?

Müasir dövrdə müxtəlif təsərrüfat formalarının və xidmət sahələrinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi nədən

asılıdır?

texnologiyası

istehsal xərci

əməyin elmi təşkili

ETT sürətlənməsi•
istehsalın sabitliyi

ixtisaslaşma

kooperasiya

bunların heç biri

makro və mikro səviyyədə inkişaf və idarəetmə•
makro və mikro səviyyədə tənzimlənmə

makro və mikro səviyyədə inteqrasiya

makro və mikro səviyyədə ixtisaslaşma

texnoloji proseslərin inkişafı

əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşması•
əməyin təşkilinin təkmilləşməsi

əmək haqqının sabitləşməsi

kadr hazırlığı

inteqrasiyanın dərinləşməsi

investisiya qoyuluşundan səmərəli istifadə•
əmək haqqının tənzimlənməsi

maddi-texniki bazanın təşkili

kooperasiyanın genişlənməsi

istehsalın tənzimlənməsi

investisiya qoyuluşu•
istehsalın ixtisaslaşması

istehsalın təşkili

istehsal texnologiyası

ixtisaslaşma səviyyəsindən

investisiya qoyuluşundan•
maya dəyərindən
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Makroiqtisadiyyatda investisiya qoyuluşları ümumi xərcin nəyindən biridir?

Aşağıdakı istiqamətlərdən hansı investisiya qoyuluşuna aid deyil?

İnvestisiya cəmiyyətdə geniş təkrar istehsalın uzun müddətdə inkişafında nədir?

İnvestisiya cəmiyyətdə geniş təkrar istehsalın uzunmüddətli vəsait qoyuluşu olub, hansı münasibətdə öz

əksini tapır?

İnvestisiya qoyuluşuna material, əmək və maliyyə məsarifləri daxil edilir ki, bu da nə istifadəsində
xarakterizə olunur?

İnvestisiyaya daxil olunan və dəyər ifadəsini xarakterizə edən material, əmək və maliyyə məsrəfləri
əmtəə-pul münasibətlərinin ən mühüm nəyindən biri hesab olunur?

satış qiymətindən

tədarük formasından

artırılmasının

tərkib elementlərindən•
azaldılmasının

səmərəli istifadəsinin

tənzimlənməsinin

infrastruktur

xammal və son məhsulun saxlanılması•
istehsal, sosial, yaşayış obyektləri

qurğular, maşın-mexanizmlər

əmtəə-material qiymətlilər

mənfəət

vəsait qoyuluşu•
əmək sərfi

maya dəyəri

istehsal xərci

kredit

əmtəə-pul•
istehsal

istehlak

maliyyə

xərc

dəyər•
istehsal

mənfəət

gəlir

cəmləmə istiqaməti

atributu•
inkişaf istiqaməti
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Aşağıdakılardan hansı inverstisiya qoyuluşlarına aid deyil?

İnvestisiya və əsaslı vəsait qoyuluşu anlayışı arasında fərq var və yaxud eynidirlər?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafın nəyi müəyyən edilməlidir?

Regional inkişafın həyata keçirilməsinə real imkan verən nədir?

Aqrar sferada investisiya ümumi xərcin nəyidir?

İnvestisiya ilə əsaslı vəsait qoyuluşu arasında nə vardır?

dəyişilmə meyli

reallaşma şərti

intellektual sərvətlər

istehsalın stimullaşdırılması•
pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri

səhmlər, paylar, qiymətli kağızlar

əmlak, əmlak hüquqları

tam eynidir

müxtəlifdir•
eynidir

oxşardır

kəskin fərq yoxdur

kooperasiyası

proqram və proqnozları•
texnologiyası

planlaşması

inteqrasiyası

istehsalın stimullaşması

investisiya qoyuluşu•
istehsalın təşkili

istehsal texnologiyası

istehsalın tənzimlənməsi

təkmilləşməsi

tərkib hissəsi•
azaldılması

artırılması

tənzimlənməsi

biri digəriini təkrar edir

qarşılıqlı asılılıq var•
əlaqə yoxdur

başqa məqsədləri var

oxşarlıq yoxdur
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İnvestisiya ilə əsaslı vəsait qoyuluşunun əhatəsi eynidirmi?

İnnovasiya nədir?

İnnovasiya uzun müddətli elmi-texniki tərəqqi əsasında iqtisadiyyata aparılan struktur dəyişikliklərə və
fundamental tədqiqatlara yönəldilən vəsaitin nəyidir?

İnnovasiya prosesi aşağıdakı istiqamətlərdən hansında baş verir?

İnnovasiyanın iqtisadi və sosial səmərəliliyini təmin etmək üçün innovasiya təyinatlı investisiya resursları nə

edilməlidir?

İnnovasiya istiqamətli maliyyə vəsaiti aşağıdakı istiqamətlərdən hansına yönəldilir?

ASK-nin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi nədən asılıdır?

investisiya məhduddur

əsaslı vəsait qoyuluşu investisiyaya daxildir•
eynidir

oxşardır

müxləliflik çox azdır

texnologiyadır

elmi-texniki tərəqqiyə yönələn investisiyadır•
istehsal növüdür

xidmət formasıdır

istehsal xərcidir

kreditləşməsi

maliyyələşməsi•
cəmi

növü

forması

bunların heç birində

bunların hamısında•
yalnız elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsi

yalnız struktur dəyişiklikləri

yalnız məhsuldar qüvvələrdən dəyişikliklər

tənzimlənməlidir

müəyyən edilməli•
azadılmalı

artırılmalı

dəyişdirilməli

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız yeni məhsulların buraxılmasına

yalnız istehsal və əməyin texniki silahlanmasına

yalnız istehsalın genişləndirilməsi və yenidən qurulmasına
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ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu nəyin inkişafında həlledici əhəmiyyətə malikdir?

ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu nəyin həllinin başlıca maliyyə mənbəyidir?

ASK sistemində əsas fondların təzələnməsinə, genişləndirilməsinə, yenidən qurulmasına və

modernləşdirilməsinə sərf olunan vəsait nəyi təşkil edir?

Əsaslı vəsait qoyuluşunun müəyyən hissəsi əsas fondların sadə təkrar istehsalını, qalan başlıca hissəsi ilə

həyata keçirilməsinə yönəldilir?

Əsaslı vəsait qoyuluşunun cəmi onun nəyini təşkil edir?

Əsaslı vəsait qoyuluşunun əsas fondların genişləndirilməsinə yenidən qurulmasına və modernləşməsinə

yönəldilən əsaslı vəsait qoyuluşu nədir?

stimullaşmadan

əsaslı vəsait qoyuluşundan•
kreditləşmədən

ssudadan

yardımlardan

əmək haqqının artırılması

geniş təkrar istehsalın inkişafı•
istehsalın inkişafı

xalis gəlirin müəyyən edilməsi

iqtisadi əlaqənin təşkili

təchizatın

sosial problemlərin•
emalın həyata keçirilməsinin

əmək sərfinin

tədarükün

mənfəətdən ayrılmalar

əsaslı vəsait qoyuluşunu•
inkişafın maliyyələşməsini

istehsalın kreditləşməsini

maddi-texniki bazanın inkişafını

sabit təkrar istehsalı

geniş təkrar istehsalını•
əməyin təşkilini

əmək sərfini

əmək intizamını

məqsədsiz əsaslı vəsait qoyuluşunu

ümumi əsaslı vəsait qoyuluşunu•
məqsədli əsaslı vəsait qoyuluşunu

sadə əsaslı vəsait qoyuluşunu

təkrar əsaslı vəsait qoyuluşunu
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Əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibində xalis əsaslı vəsait qoyuluşunun xüsusi çəkisi artdıqca onun iqtisadi

səmərəliliyi nə olur?

Aqrar sferada investisiya ümumi inkişafda nədir?

İnvestisiya aqrar istehsalın inkişafında hansı münasibətləri əks etdirir?

Aqrar sferada aşağıdakılardan hansı investisiya qoyuluşuna daxil deyil?

ASK sistemində öz təyinatına görə əsaslı vəsait qoyuluşu hansı hissələrə ayrılır?

Regionlarda sosial problem sahəsində mövcud olan nöqsanlar əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibində qeyri-

istehsal təyinatlı vəsait qoyuluşunun xüsusiyyətində nəyi tələb edir?

istifadəsiz qalan

xalis•
tənzimlənən

nizamlanan

istifadə olunan

yenidən hesablanır

yüksəlir•
dəyişmir

sabit qalır

aşağı düşür

səmərəlilik göstəriciyi

vəsait qoyuluşu•
istehsal xərci

maya dəyəri

əmək sərfi

mübadilə

əmtəə-pul•
maliyyə

kredit

istehlak

intelektual sərvətlər

stimullaşma•
səhmlər, qiymətli kağızlar

məqsədli bank vəsaiti

əmlak, əmlak hüquqları

saxlama və satış

istehsal və qeyri-istehsal•
sadə və mürəkkəb

sadə və geniş

sənaye və emal

yenidən baxılmasını

•
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ASK əsaslı vəsait qoyuluşu geniş təkrar istehsalın başlıca nəyidir?

ASK-nın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, məhsul istehsalının artırılması və həyat şəraitinin

yaxşılaşması nəyin hesabına aparılır?

ASK yüksək nəticələrə nail olması üçün əsaslı vəsait qoyuluşunun artırılmasına quruluşun təkmilləşməsinə
nə edilməlidir?

ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibində aşağıdakılardan hansı istiqamətin xüsusi çəkisi daha
çoxdur?

ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşundan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün onun səviyyəsi

aşağıdakılardan hansına görə artırılmalıdır?

ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəliliyinin artırılması üçün onun bölgüsü aparılarkən regionların

nəyinin nəzərə alınmasına ehtiyac yoxdur?

kəskin artmasını•
sabit qalmasını

azalmasını

səmərəli təşkilini

inkişaf amilidir

maliyyə mənbəyidir•
istiqamətidir

göstəricisidir

səmərəliliyidir

borcların

əsaslı vəsait qoyuluşunun•
kreditin

yardımların

tədbirlərin

fikir verilməməlidir

nail olunmalı•
sabit saxlamalı

daima dəyişdirilməli

göstəriş əsasında dəyişdirilməli

sair sahələr

torpaq işləri ilə əlaqədar olan işlər•
maşın-mexanizmlər, avadanlıqlar

istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı binalar

çoxillik əkmələr

bunların heç biri

bunların hamısı•
yalnız sahə vahidi

yalnız məhsul vahidi

yalnız iş vahidi
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ASK-nın müəssisə və təşkilatlarının əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyə mənbəi hansıdır?

ASK sistemində son dövrlər əsaslı vəsait qoyuluşuna tələbatın artmasının səbəbi nədir?

ASK müəssisə və təşkilatlarında əsaslı vəsait qoyuluşu nəyin hesabına formalaşır?

Aşağıdakı mənbəilərin hansı ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyə mənbəinə daxil deyil?

ASK sistemində əsaslı vəsait qoyuluşunun artırılmasının başlıca məqsədi nəyin inkişafını təmin etmişdir?

ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşundan istifadənin məqsədəuyğunluğunu nə ilə müəyyən etmək mümkündür?

infrastruktur

ekoloji vəziyyət•
yerli şərait

istehsalın sahə quruluşu

istehsalın perspektiv inkişafı

borc kapital

öz vəsaiti•
dövlət büdcəsi

mərkəzi maliyyə vəsaiti

kollektivin gəlirləri

satışın sabitləşməsi

təbii ehtiyatlardan istifadənin çətinləşməsi•
əmək haqqının artması

maya dəyərinin ucuzlaşması

maddi-texniki bazanın artması

sığortadan

mənfəətdən•
pul gəlirindən

ümumi gəlirdən

əmək haqqından

əsas fondların ləğv edilməsindən daxil olmalar

əmək haqqından tutmalar•
mənfəət

amortizasiya ayırmaları

kredit resursları

kadr hazırlığını

geniş təkrar istehsalı•
maddi-texniki bazanı

məhsulun saxlanılması şəraitini

iqtisadi-istehsal əlaqələri

azalma səviyyəsi

iqtisadi səmərəliliyi•
strukturu
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ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşundan istifadə nəticəsində əldə edilən əlavə mənfəətin əsaslı vəsait

qoyuluşuna nisbəti nəyi əks etdirir?

Əsaslı vəsait qoyuluşu və investisiya eynidirmi?

Aqrar sferada innovasiya nədir?

Aqrar sferada maddi-texniki baza nə ilə bağlıdır?

Aqrar sferada əsaslı vəsait qoyuluşu nəyin əsas maliyyə bazasıdır?

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qarşıda duran başlıca problemlərdən
biri aşağıdakılardan hansıdır?

istiqaməti

artım səviyyəsi

əmək haqqını

səmərəni•
dinamikanı

istiqaməti

zərəri

kəskin fərq yoxdur

müxtəlifdir•
tam eynidir

oxşardır

eynidir

texnologiyadır

tərəqqiyə yönələn investisiyadır•
xidmətdir

istehsala yönəldilən investisiyadır

istehsal xərcidir

stimullaşma ilə

əsaslı vəsait qoyuluşu ilə•
kreditlə

ssuda ilə

subsidiya ilə

tədarükün

sosial problemlərin•
əmək sərfinin

emalın inkişafının

təchizatın

təchizatın təşkili

ərazinin təşkili•
istehsalın təşkili

istehsal prosesinin təşkili
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Regional sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün aşağıdakılardan nəyin düzgün idarə edilməsinin

əhəmiyyəti böyükdür?

Regional siyasətlə regional tənzimlənmənin qarşılıqlı əlaqədə nəyinə ciddi diqqət verilir?

Regional siyasət regional idarəetmənin bir çox problemlərinin nəyi ilə əlaqədardır?

Regional sosial-iqtisadi inkişafı səmərəli idarə etmək üçün dövlət real nəyə malikdir?

Regional sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi üçün müvafiq normativ-hüquqi baza nəyə uyğun olmalıdır?

Regional sosial-iqtisadi inkişafın səmərəli idarə edilməsi üçün ölkə daxilində əmin-amanlıq, siyasi sabitlik,

iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədi ilə nə mövcud olmalıdır?

satışın təşkili

kapital qoyuluşundan

regionların bütün imkanlarından•
maşın-traktor parkından

suvarma sistemlərindən

nəqliyyat vasitələrindən

əlaqəsinə

fəaliyyətinə•
inkişafına

formalaşmasına

təşkilinə

stimullaşdırılması

həlli•
təşkili

təkmilləşdirilməsi

texniki silahlanması

tənzimləməyə

imkanlara•
göstəriş verməyə

məsləhət verməyə

stimullaşdırmaya

kooperasiyaya

yerli şəraitə•
ixtisaslaşmaya

tənzimlənməyə

təşkilati tədbirlərə

maddi maraq

real şərait•
iqtisadi mexanizm

təşkilati tədbirlər

sosial tədbirlər
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480
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Regionların sosial-iqtisadi inkişafının idarə edilməsi üçün dövlətin nəyi olmalıdır?

Regional idarəetmənin məqsədinin həyata keçirilməsi üçün onun hüquqi əsasını təşkil edən nəyi olmalıdır?

Regional idarəetmənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün onun normativ-hüquqi icra edən nəyi

olmalıdır?

Hazırda ölkəmizdə regional siyasətin iqtisadi və inzibati-təşkilati vasitələrini əhatə edən nə sistemi fəaliyyət

göstərir?

Regional tənzimlənmə və idarəetmənin məqsədi dövlətin bu sahədə mövcud olan müvafiq nəyinə
əsaslanır?

Regional tənzimlənmə və idarəetmə üzrə vəzifələr müəyyən edilərkən bu sahədə mövcud olan aşağıdakı
istiqamətlərdən hansı əsas götürülür?

sosioloji amilləri

maliyyə-iqtisadi və təşkilati-iqtisadi•
texnoloji amilləri

texniki amilləri

təşkilati amilləri

ssudaları

normativ-hüquqi bazası•
stimullaşma amili

investisiyası

kredit borcu

satış kanalları çoxaldılmalıdır

müvafiq təşkilat yaradılmalıdır•
hüquqşünası

iqtisadi xidməti

emal sahəsi genişləndirilməlidir

təkliflər

qanunlar•
xidmət

sosial

iqtisadi

əmək haqqı sisteminə

normativ-hüquqi əsaslarına•
göstərişinə

tövsiyyəsinə

qətnamələrinə

müvafiq göstərişlər

iqtisadi və təşkilati vasitələrə dair siyasət•
texnoloji proseslərin inkişafı

texniki inkişaf

təşkilati qaydalar
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Ölkənin və xüsusilə regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsində nə həlledici əhəmiyyətə malikdir?

Ölkənin iqtisadi inkişafının və sosial problemlərinin elmi əsaslarla həyata keçirilməsində nəyin əhəmiyyəti

böyükdür?

Ölkəmizdə regional siyasət, inkişafın tənzimlənməsi və idarəedilməsi son dövrlər geniş inkişaf etsədə bu
istiqamətdə hansı problemlər qalmaqdadır?

Regional sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə nail olmaq üçün regional siyasət və regional inkişaf
necə həyata keçirilməlidir?

Son illər regional inkişafa dair qanunların, qərarların, proqramların qəbul edilməsinə baxmayaraq nəzərdə

tutulan nəyə nail olunmamışdır?

Azərbaycan Respublikasında regional inkişafın elmi əsaslarla idarə edilməsi və tənzimlənməsinə cavabdeh

olan nə yaradılmışdır?

stimullaşma formaları

regional siyasət•
texniki təchizat

tədarük sistemləri

lizinq xidmətləri

aqrokimyəvi xidmətin

regional inkişaf siyasətin•
satış formalarının

tədarük sistemlərinin

təşkilati amillərin

təşkilati

tələb olunan•
inzibati

texnoloji

iqtisadi

əmrə əsasən

elmi əsaslarla•
plan əsasında

göstərişə uyğun

sabit

məsuliyyətə

sosial-iqtisadi yüksəlişə•
əməyin təşkilinə

əmək haqqına

əmək intizamına

tədarük mərkəzi

mərkəzi orqan•
texnoloji xidmət

iqtisadi xidmət
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Regionların sosial-iqtisadi yüksəlişinin sürətləndiyi hazırki dövrdəölkəmizdə nəyin yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir?

Regional inkişafın sürətləndiyi indiki mərhələdə nəyin təmin edilməsinə nail olunur?

Ölkəmizdə vahid dövlət regional idarəetmə orqanının yaradılmasısosial-iqtisadi inkişafın

sürətləndirilməsində başlıca nədir?

Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarə olunması regional siyasətin həyata keçirilməsinin nəyinin
məcmusudur?

Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarə edilməsi qanunvericilik, icraedici, nəzarət orqanları
fəaliyətinin mühüm bir hissəsini əhatə edən mürəkkəb bir nədir?

Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarə edilməsi prosesində dövlətin bütün strukturları necə

iştirak edirlər?

suvarma orqanı

əhalinin mədəni həyatını

əhalinin rifah halının•
əməyin təşkilinin

əmək haqqının

əmək sərfinin

əməyin tənzimlənməsinin

əhalinin sosial müdafiəsinin•
əhalinin istiqamətinin

əhalinin əmək şəraitinin

əhalinin məsuliyyətinin

əlaqələndiricidir

amildir•
sahədir

xidmət növüdür

kadr təminatıdır

satışın təşkilinin

üsul və vasitələrin•
texnoloji xidmətin

təşkilati vasitələrin

əməyin təşkilinin

bölmədir

prosesidir•
sahədir

müəssisədir

təşkilatdır

ehtiyac olanda

bu və ya digər dərəcədə•
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Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarə edilməsi prosesində iştirak edən bütün dövlət strukturları
öz fəaliyyətində hansı hissəni əhatə edirlər?

Bütün ölkələrdə regional idarəetmə orqanlarının sayı, strukturu, təşkili formaları, inzibati-ərazi və coğrafi-
ərazi bölgü sistemi ilə nə olur?

Ölkənin inzibati-ərazi və özünüidarəetmə bölgüsü sisteminin mürəkkəb olması hansı regional idarəetmə

orqanlarının yaranmasına səbəb olur?

Dövlət regional idarəetmə orqanlarını bir çox əlamətlərinə görə hansı formada təsnifatlaşdırmaq

mümkündür?

Regional idarəetmə orqanlarının strukturu, hüquq və vəzifələri nəyə əsasən müəyyən edilir?

Regional idarəetmənin hansı metodu müasir dövrdə sosial-iqtisadi inkişafa şərait yaradır?

•
daima

fasilələrlə

vaxtaşırı

inzibati ərazini

bütün regional ərazini•
müəyyən ərazini

coğrafi ərazini

iqtisadi ərazini

bunlar müxtəlifdirlər

sıx əlaqəli•
biri digərindən asılı

heç bir əlaqə

bunlar eyni deyil

səmərəli

mürəkkəb•
sadə

çox sadə

qarışıq

qarışıq

müxtəlif•
sabit

mürəkkəb

oxşar

icra hakimiyyəti tərəfindən

qanunlara•
göstərişə

tapşırığa

bələdiyyə tərəfindən

planlaşma
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psixoloji

təşkilati

inzibati

iqtisadi•


