22.12.2016

2409y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2409Y Dövlәt vә bәlәdiyyә idarәemәsi
1 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә mülkiyyәtinin funksiyalarına aiddir:

•

Hüquqi funksiya
Siyasi funksiya
Tәhlükәsizlik funksiyası
İcra etmә funksiyası
İqtisadi funksiya

2 Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı unitar quruluşa aiddir? 1. Azәrbyacan 2. Rusiya Federasiyası 3. Amerika
Birlәşmiş Ştatları

•

3
yalnız 1
2, 3
2

3 Hüquqi dövlәtin prinsiplәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Mәhkәmәnin müstәqilliyi
Hakimiyyәtlәr bölgüsü
Demokratiyanın mövcudluğu
İnsan hüquqlarının tәminatı
Bürokratiyanın tәmin eidlmәsi

4 Aşağıdakılardan hansı hüquqi dövlәtin prinsiplәrinә aid deyil?

•

Hakimiyyәtlәr bölgüsü
Demokratiyanın mövcudluğu
İnsan hüquqlarının tәminatı
Hakimiyyәtin vahid orqanda cәmlәnmәsi
Mәhkәmәnin müstәqilliyi

5 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin mәnfi tәrәflәrini qeyd edin: 1 Demokratik prinsiplәrә uyğunluğu 2 Ölkәnin
bütövlüyünün sarsılması tәhlükәsi 3 Kargüzarlığın azalması 4 Ölkәnin milli birliyinin sarsılması tәhlükәsi 5
Bürokratiyanın azalması 6 Siyasi motivli davranışlara yol açması

•

2,4,6
3,4,6
3,4,5
1,3,5
2,3,5

6 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin müsbәt tәrәflәrini qeyd edin: 1 Demokratik prinsiplәrә uyğunluğu 2 Ölkәnin
bütövlüyünün sarsılması tәhlükәsi 3 Kargüzarlığın azalması 4 Ölkәnin milli birliyinin sarsılması tәhlükәsi 5
Bürokratiyanın azalması 6 Siyasi motivli davranışlara yol açması

•

1,4,6
3,4,6
4,5,6
2,4,6
1,3,5

7 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin mәnfi cәhәtlәrinә aid olan variantı qeyd edin:
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•

Xidmәtlәrin ehtiyaclara uyğunluğu
Demokratik prinsiplәrә uyğunluğu
Bürokratiyanın azalması
Kargüzarlığın azalması
Ölkәnin bütövlüyünün sarsılma tәhlükәsi

8 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin mәnfi cәhәtlәri hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

Kargüzarlığın azalması
Bürokratiyanın azalması
Xidmәtlәrin ehtiyaclara uyğunluğu
Demokratik prinsiplәrә uyğunluğu
Siyasi motivli davranışlara yol açması

9 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin mәnfi cәhәtlәrinin qeyd olunduğu variant hansıdır?

•

Xidmәtlәrin ehtiyaclara uyğunluğu
Demokratik prinsiplәrә uyğunluğu
Ölkәnin milli birliyyinin sarsılma tәhlükәsi
Kargüzarlığın azalması
Bürokratiyanın azalması

10 Aşağıdakılardan hansı qeyri mәrkәzi idarәetmәnin mәnfi cәhәtlәrinә aiddir?

•

Xidmәtlәrin ehtiyaclara uyğunluğu
Bürokratiyanın azalması
Maliyyә nәzarәtindә çәtinliklәrin yaranması
Demokratik prinsiplәrә uyğunluğu
Kargüzarlığın azalması

11 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin müsbәt cәhәtlәrinin qeyd olunduğu variantı hansıdır?

•

Maliyyә nәzarәtindә çәtinliklәrin yaranması
Xidmәtlәrin fәrqli sәviyyәlәrdә tәqdim edilmәsi
Ölkәnin bütövlüyünün sarsılması
Siyasi motivli davranışlara yol açması
Xidmәtlәrin ehtiyaclara uyğun icra edilmәsi

12 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin müsbәt cәhәtlәrinә aid olan variantı qeyd edin:

•

Bürokratiyanın azalması
Ölkәnin bütövlüyünün sarsılması
Maliyyә nәzarәtindә çәtinliklәrin yaranması
Xidmәtlәrin fәrqli sәviyyәlәrdә tәqdim edilmәsi
Siyasi motivli davranışlara yol açması

13 Aşağıdakılardan hansı qeyri mәrkәzi idarәetmәnin müsbәt cәhәtlәrinә aiddir?

•

Xidmәtlәrin fәrqli sәviyyәlәrdә tәqdim edilmәsi
Ölkәnin bütövlüyünün sarsılması
Siyasi motivli davranışlara yol açması
Maliyyә nәzarәtindә çәtinliklәrin yaranması
Demokratik prinsiplәrә uyğun olması

14 Aşağıdakılardan hansı qeyri mәrkәzi idarәetmәnin müsbәt cәhәtlәrinә aiddir?
Maliyyә nәzarәtindә çәtinliklәrin yaranması
Ölkәnin bütövlüyünün sarsılması
Siyasi motivli davranışlara yol açması

•
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•

Kargüzarlığın azalması
Xidmәtlәrin fәrqli sәviyyәlәrdә tәqdim edilmәsi

15 Mәrkәzdәn idarәetmәnin mәnfi vә müsbәt tәrәflәrini müvafiq olaraq qeyd edin: I. Mәnfi tәrәflәr II.
Müsbәt tәrәflәr 1. Güclü dövlәt idarәeçiliyi yaradır 2. Bürokratiyanın artmasına sәbәb olur 3. Xidmәtlәr
rasional şәkildә icra edilir 4. Demokratik prinsiplәrә uyğun gәlmir 5. Xidmәtlәr müntәzәm icra edilir 6.
Kargüzarlığın artmasına sәbәb olur

•

I3,5,6 II1,2,4
I2, 4, 6 II 1,3,5
I2,3,6 II1,4,5
I1,4,6 II2,3,5
I2,3,5 II1,4,6

16 Aşağıdakılardan hansı mәrkәzdәn idarәetmәnin mәnfi tәrәflәrinә aid deyil?

•

Xidmәtlәr yerli ehtiyaclara cavab vermir
Dövlәt birliyi tәmin edir
Kargüzarlığın artmasına sәbәb olur
Bürokratiyanın artmasına sәbәb olur
Demokratik prinsiplәrә uyğun gәlmir

17 Aşağıdakılardan hansı mәrkәzi idarәetmәnin üstünlüklәrinә aid deyil?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bürokratiya vә kargüzarlığın artmasına sәbәb olur
Xidmәtlәr rasional şәkildә icra edilir
Güclü dövlәt idarәçiliyi vә birliyi tәmin edir
Xidmәtlәr sistematik vә müntәzәm icra edilir

18 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyәti, qanunvericilik hakimiyyәti,
mәhkәmә fәaliyyәtini yerinә yetirәn orqanları müvafiq olaraq qeyd edin: 1. İcra hakimiyyәti 2.
Qanunvericilik hakimiyyәti 3. Mәhkәmә fәaliyyәti I. Mәhkәmәlәr II. Milli Mәclis III. Prezident

•

1II 2I 3III
1I 2III 3II
1III 2II 3I
1III 2I 3II
1II 2III 3I

19 Konstitusiyaya әsasәn mәhkәmә hakimiyyәti Azәrbaycan Respublikasında ………… mәnsubdur?

•

Nazirlәrә
Mәhkәmәlәrә
Milli Mәclisә
Prezidentә
Bәlәdiyyәlәrә

20 Konstitusiyaya әsasәn qanunvericilik hakimiyyәti Azәrbaycan Respublikasında………… mәnsubdur?

•

Bәlәdiyyәlәrә
Milli Mәclisә
Mәhkәmәlәrә
Prezidentә
Nazirlәrә

21 Konstitusiyaya әsasәn icra hakimiyyәti Azәrbaycan Respublikasında………….. mәnsubdur?
Bәlәdiyyәlәrә

•

3/105

22.12.2016

•

Prezidentә
Mәhkәmәlәrә
Milli Mәclisә
Nazirlәrә

22 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı federativ quruluşa aiddir? 1. Rusiya Federasiyası 2. Azәrbaycan 3. ABŞ 4.
Fransa 5. Almaniya 6. Yaponiya

•

1,3,6
1,3,5,
1,4,6
2,4,6
2,5,6

23 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı monarxiya idarәetmә formasına aiddir?

•

Avstriya
Böyük Britaniya
Türkiyә
Italiya
Almaniya

24 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı parlamentli respublika deyil?

•

Avstriya
Böyük Britaniya
Türkiyә
Italiya
Almaniya

25 ………  mürәkkәb ittifaq dövlәti olub bir sıra dövlәtlәrin vә dövlәt qurumlarının federasiya
subyektlәrinin birliyinin nәticәsidir.

•

Düzgün cavab yoxdur
Federativ dövlәt
Parlamentar Respublika
Unitar dövlәt
Prezidentli Respublika

26 ………  sadә vә bәsit vahid dövlәtdir ki, onun tәrkibi bir qayda olaraq inzibati әrazi vahidlәrindәn
ibarәtdir.

•

Düzgün cavab yoxdur
Unitar dövlәt
Prezidentli Respublika
Federativ dövlәt
Parlamentar Respublika

27 Dövlәt öz quruluş formasına görә ……… vә ……. ola bilәr?

•

Düzgün cavab yoxdur
Unitar vә federativ
Parlamentar vә Respublika
Sadә vә mürәkkәb
Monarxiya vә Respublika

28 Bu idarәetmә formasında Prezident dövlәt başçısı vә hökumәt başçısı sәlahiyyәtlәrini daşıyan ali vәzifәli
şәxsdir?
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•

Düzgün cavab yoxdur
Prezidentli Respublika
Unitar
Parlamentar Respublika
Federativ

29 Bu dövlәt idarәetmә formasında hakimiyyәtin bütün ali orqanları müәyyәn müddәt üçün seçilir. Bu
hansı idarәetmә formasıdır.

•

Düzgün cavab yoxdur
Respublika
Krallıq
Monarxiya
Çarlıq

30 Ali hakimiyyәt tam şәkildә vә ya qismәn tәk hakimiyyәtli dövlәt başçısının әlindә birlәşdiyi dövlәt
idarәetmә forması ............ adlanır.

•

Düzgün cavab yoxdur
Monarxiya
Prezidentli idarәetmә
Respublika
Parlamentar idarәetmә

31 Müvafiq olaraq QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin növlәrini qeyd edin: 1 Metodik dәstәk 2 Tәşkilati dәstәk I
Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi II Sosial problemlemlәrin hәlli
üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi III Metodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya
kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması IVQanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların
tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi V QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya
vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması

•

1III 2II
1I 2III
1II 2V
1V 2IV
1IV 2I

32 QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin Maliyyә dәstәyi vә Tәşkilati dәstәk növlәrini müvafiq olaraq qeyd edin: 1
Maliyyә dәstәyi 2 Tәşkilati dәstәk I QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi
rubrikaların yaradılması IIQanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt
dәstәyinin әldә edilmәsi IIIMetodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin
işlәnib hazırlanması IVSosial problemlemlәrin hәlli üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi
VDövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi

•

1II 2I
1IV 2III
1III 2II
1V 2IV
1V 2III

33 QHTlәr üçün dövlәt dәstәyini müvafiq olaraq qeyd edin: 1 Mәlumat dәstәyi 2 Konsultativ dәstәk I QHT
sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması II Qanunvericilik
vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi III Metodik tövsiyәlәr,
materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması IV Sosial problemlemlәrin hәlli
üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi V Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı
proqramların hәyata keçirilmәsi
1III 2IV
1II 2III
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•

1IV 2V
1III 2II
1 I 2II

34 QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin növlәrindәn olmayan variantı qeyd edin:

•

Maliyyә dәstәyi
Resurs dәstәyi
Mәlumat dәstәyi
Tәşkilati dәstәk
Metodik dәstәk

35 Aşağıdakılardan hansı QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinә aid deyil?

•

Әmlak dәstәyi
Mәlumat dәstәyi
Maliyyә dәstәyi
Konsultativ dәstәk
Tәşkilati dәstәk

36 Aşağıdakılardan hansı QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin növlәrindәn olan Maliyyә dәstәyini ifadә edir?

•

Sosial problemlemlәrin hәlli üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi
Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi
QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması
Qanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi
Metodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması

37 Aşağıdakılardan hansı QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin növlәrindәn olan Tәşkilati dәstәyi ifadә edir?

•

Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi
QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması
Qanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi
Sosial problemlemlәrin hәlli üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi
Metodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması

38 Aşağıdakılardan hansı QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin növlәrindәn olan Metodiki dәstәyi ifadә edir?

•

Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi
QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması
Qanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi
Metodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması
Sosial problemlemlәrin hәlli üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi

39 Aşağıdakılardan hansı QHTlәr üçün dövlәt dәstәyinin növlәrindәn olan konsultativ dәstәyi ifadә edir?

•

Metodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması
QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması
Sosial problemlemlәrin hәlli üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi
Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi
Qanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi

40 Aşağıdakılardan hansı QHTlәr üçün Dövlәt dәstәyinin növlәrindәn olan Mәlumat dәstәyini ifadә edir?

•

Qanunvericilik vә digәr hüquqi normativ aktların tәfsiri vә elәcә dә dövlәt dәstәyinin әldә edilmәsi
QHT sektorunun inkişafı haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәri, xüsusi rubrikaların yaradılması
Dövlәt büdcәsinin vәsaiti vasitәsilә ünvanlı proqramların hәyata keçirilmәsi
Sosial problemlemlәrin hәlli üçün dәyirmi masaların, konfransların tәşkil edilmәsi
Metodik tövsiyәlәr, materiallar, informasiya kitabçaları vә digәr vasitәlәrin işlәnib hazırlanması
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41 Qeyri Hökumәt Tәşkilatları haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2004.0
2002.0
2000.0
2003.0
2001.0

42 Aşağıdakılardan hansı, politoloqların demokratiyanln reallaşması üçün mәqsәdәuyğun hesab etdiklәri
yollara aiddir?

•

Siyasi qruplaşmalar arasında münaqişәlәr qanunla tәnzimlәnmәlidir
Başlıca siyasi qüvvәlәr әsas dyyәrlәr üzrә razılığa gәlmәlidir
Demokratik tәsisatlar sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәlidir
Vәtәndaş cәmiyyәti formalaşmalıdır
Bütün cavablar düzgündür

43 Demokratiyada çoxluq hansı 3 formada olur?

•

Yerli demokratiya, qlobal demokratiya, liberal demokratiya
Qlobal demokratiya, soaial demokratiya, liberal demokratiya
Daxili demokratiya, milli demokratiya, liberal demokratiya
Xarici demokratiya, milli demokratiya, liberal demokratiya
Milli demokratiya, sosial demokratiya, liberal demokratiya

44 Demokratiya yunan sözü olub ............................. demәkdir.

•

Kral hakimiyyәti
Xalqın idarә edilmәsi
Prezident hakimiyyәti
Cәmiyyәtin idarә edilmısi
Xalq hakimiyyәti

45 Әksmıәrkәzlәşdirmә siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan şәrtlәrә aid olmayan variantı qeyd
edin:

•

Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsiidarәetmәnin sәmәrәliliyinә nail olmağa yönәldilmiş könüllü hәrәkәt olmalıdır
Әksmәrkәzlәşdir azad hüquqi sistem çәrçivәsindә hәyata keçirilmәlidir
Hakimiyyәtin bütün sәviyyәsi üçün islahat konsepsiyası hazırlanmalıdır
Bәlәdiyyәlәr müvafiq qanunvericiliyin tәlәblәrinә zidd fәaliyyәt göstәrmәlidir
Әtraflı işlәnmiş sәlahiyyәt bölgüsü sistemi olmalıdır

46 Aşağıdakılardan hansı әksmәrkәzlәşdirmә siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan şәrtlәrә
aiddir?

•

Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsiidarәetmәnin sәmәrәliliyinә nail olmağa yönәldilmiş könüllü hәrәkәt olmalıdır
Bütün cavablar düzgündür
Hakimiyyәtin bütün sәviyyәsi üçün islahat konsepsiyası hazırlanmalıdır
Әksmәrkәzlәşdir azad hüquqi sistem çәrçivәsindә hәyata keçirilmәlidir
Әtraflı işlәnmiş sәlahiyyәt bölgüsü sistemi olmalıdır

47 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanda yerli özünüidarәetmә sisteminin inkişafına maneçilik törәdәn
amillәrә aiddir?

•

Bәlәdiyyә qurumlarının әhalisinin vә kadr potensialının dәyişikliklәrә hazır olmaması
Bütün cavablar düzgündür
Bәlәdiyyә qurumlarının hәqiqi xalq hakimiyyәtini hәyata keçirmәyә hazır olmaması
Bәlәdiyyәlәrlә bağlı normativ hüquqi aktların dәqiq reallaşdırılması mexanizminin olmaması
Bilavasitә vә nümayәndәli demokratiya formalarının zәif inkişafı
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48 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanda yerli özünüidarәetmә sisteminin inkişafına maneçilik törәdәn
amillәrә aid deyil?

•

Bәlәdiyyәlәrlә bağlı normativ hüquqi aktların dәqiq reallaşdırılması mexanizminin olmaması
Bilavasitә vә nümayәndәli demokratiya formalarının zәif inkişafı
Bәlәdiyyәlәrin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә qanunların qәbul edilmәsi
Bәlәdiyyә qurumlarının hәqiqi xalq hakimiyyәtini hәyata keçirmәyә hazır olmaması
Bәlәdiyyә qurumlarının әhalisinin vә kadr potensialının dәyişikliklәrә hazır olmaması

49 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

12 noyabr 1991
12 noyabr 1995
12 noyabr 1993
12 noyabr 1994
12 noyabr 1992

50 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2 iyul 1995
2 iyul 1999
2 iyul 1997
2 iyul 1998
2 iyul 1996

51 Aşağıdakılardan hansı yerli özünüidarәetmәnin inkişafını lәngidәn problemlәrә aiddir?

•

Yerli özünüidarәetmәnin maliyyә vә kadr tәminatı problemi
Bütün cavablar düzgündür
Vәtәndaşların yerli özünüidarәetmә sahәsindәki öz konstitusiya hüquqlarından istifadә problemi
Dövlәt hakimiyyәti orqanları ilә yerli özünüidarәetmәnin qarşılıqlı fәaliyyәtlә bağlı problemi
Yerli özünüidarәetmәnin sәlahiyyәtlәrini reallaşdırması üçün hüquqi tәminat problemi

52 Aşağıdakılardan hansı yerli özünüidarәetmәnin inkişafını lәngidәn problemlәrә aid deyil?

•

Yerli özünüidarәetmәnin maliyyә vә kadr tәminatı problemi
Yerli özünüidarәetmәnin demokratiyanın әsas prinsipi olması problemi
Vәtәndaşların yerli özünüidarәetmә sahәsindәki öz konstitusiya hüquqlarından istifadә problemi
Dövlәt hakimiyyәti orqanları ilә yerli özünüidarәetmәnin qarşılıqlı fәaliyyәtlә bağlı problemi
Yerli özünüidarәetmәnin sәlahiyyәtlәrini reallaşdırması üçün hüquqi tәminat problemi

53 Dövlәtlә bәlәdiyyәlәr arasında münasibәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi zәrurәtlәrinә aid olmayan variantı
qeyd edin:

•

Eyni mәnbәdәn gәlir әldә etmәk
Bölgәlәrarası bәrabәrsizliyin tәmin eilmәsi
Hakimiyyәt sәviyyәlәri arasında münaqişәlәrin aradan qaldırılması
Ictimai quruluşun qorunması
Xüsusi miqrasiyanın aradan qaldırılması

54 Aşağıdakılardan hansı dövlәtlә bәlәdiyyәlәr arasında münasibәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi zәrurәtlәrinә
aid deyil?

•

Eyni mәnbәdәn gәlir әldә etmәk
Dövlәt vә yerli özünüidarәetmә orqanları arasında gәlir mәnbәlәrinin ayrılması
Haki+miyyәt sәviyyәlәri arasında münaqişәlәrin aradan qaldırılması
Ictimai quruluşun qorunması
Xüsusi miqrasiyanın aradan qaldırılması
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55 Aşağıdakılardan hansı dövlәtlә bәlәdiyyәlәr arasında münasibәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi zәrurәtlәrinә
aiddir?

•

Eyni mәnbәdәn gәlir әldә etmәk
Bütün cavablar düzgündür
Hakimiyyәt sәviyyәlәri arasında münaqişәlәrin aradan qaldırılması
Ictimai quruluşun qorunması
Xüsusi miqrasiyanın aradan qaldırılması

56 Aşağıdakılardan hansı “Elektron Hokumәt”in әhәmiyyәtlәrinә aiddir?

•

Teqdim olunan mәlumatların tamlığının tәmin edilmәsi
Bütün cavablar düzgündür
Tәqdim olunan elektron xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Dövlәt idarәçiliyindә müasir texnologiyaların tәtbiqini genişlәndirmәk
Tәqdim olunan mәlumatların hәqiqiliyinin tәmin edilmәsi

57 Aşağıdakılardan hansı “Elektorn Hökumәt”in prinsiplәrinә aiddir?

•

Istifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların aktuallığının tәmin edilmәsi
Bütün cavablar düzgündür
İstifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların tamlığının tәmin edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
Istifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların hәqiqiliyinin tәmin edilmәsi

58 Aşağıdakılardan hansı “Elektron hökumәt”in әsas fәaliyyәt prinsiplәrinә aid deyil?

•

İstifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların aktuallığının tәmin edilmәsi
İstifadәçilәr üçün informasiyanın әlçatanlığının aradan qaldırılması
İstifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların tamlığının tәmin edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
İstifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların hәqiqiliyinin tәmin edilmәsi

59 Bәlәdiyyә qanunvericiliyinә vә Vergi Mәcәllәsinә әsasәn yerli vergilәrә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi
Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
Fiziki şәxslәrin torpaq vergisi
Yerli әhәmiyyәtlli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi

60 Vergi Mәcәllәsinә vә bәlәdiyyә qanunvericiliyinә әsasәn aşağıdakılardan hansı yerli vergilәrә aid deyil?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi
Hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
Fiziki şәxslәrin torpaq vergisi
Yerli әhәmiyyәtlli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi

61 Müvafiq olaraq Bәlәdiyyә üzvü, Bәlәdiyyә qulluğu vә Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin nә mәna verdiyini qeyd
edin: 1 Bәlәdiyyә üzvü 2 Bәlәdiyyә qulluğu 3 Bәlәdiyyә mülkiyyәti I Bәlәdiyyәyә mәnsub olan bütün növ
daşınar vә daşınmaz әmlakdır II Yerli özünüidarә orqanlarının sәlahiyyәtlәrini icra etmәk üçün hәmin
orqanlarda daimi peşә fәaliyyәtidir III Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş mandatı әrazi seçkikomissiyası
tәrәfindәn tәsdiq edilmiş şәxsdir

•

1III 2I 3II
1III 2II 3I
1III 2II 3III
1II 2I 3III
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1I 2III 3II

62 Kontinental vә Sovet modellәrinin tәbiq edildiyi ölkәlәri müvafiq olaraq qeyd edin: 1 Kontinental 2 Sovet
I Amerika Birlәşmiş Ştatları II Yeni Zellandiya III Fransa IV Çin

•

1III 2IV
1I 2IV
1I 2II
1I 2III
1II 2IV

63 Kontinental vә Anqlosakson modellәrinin tәtbiq edildiyi ölkәlәri müvafiq olaraq qeyd edin: 1 Kontinental
2 Anqlosakson I Fransa II Kuba III Çin IV Amerika Birlәşmiş Ştatları

•

1II 2IV
1I 2III
1I 2IV
1III 2IV
1I 2II

64 Sovet, Kontinental vә Anqlosakson modelin tәtbiq edildiyi ölkәlәri müvafiq olaraq qeyd edin: 1 Sovet 2
Kontinental 3 Anqlosakson I Amerika Birlәşmiş Ştatları II Fransa III Çin

•

1III 2II 3III
1III 2II 3I
1I 2III 3II
1III 2I 3II
1II 2I 3III

65 Yerli özünüidarәetmәnin Sovet vә Anqlosakson modelinin tәtbiq edildiyi ölkәlәri müvafiq olaraq qeyd
edin: 1 Sovet 2 Anqlosakson 3 Amerika Birlәşmiş Ştatları I Fransa II Çin III İtaliya

•

1I 2II
1II 2IV
1I 2III
1III 2I
1III 2IV

66 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyәlәrin icra orqanıdır?

•

Onun icra aparatı
Prezident
Bәlәdiyyә qulluqçusu
Bәlәdiyyә üzvü
Yerli icra hakimi

67 Bәlәdiyyәlәrin daimi vә başqa komissiyalarının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müzakirә etmәk
Yerli әhәmiyyәtli xidmәtlәr üzrә proqramlar hazırlamaq
Bәlәdiyyә vә onun icra aparatı üçün tәkliflәr hazırlamaq
Bәlәdiyyә üzvlәrini seçmәk
Seçicilәrin tapşırırlarının yerinә yetirilmәsinә kömәk etmәk

68 Bәlәdiyyә iclası hansı halda sәlahiyyәtli hesab edilir?
Ancaq bәlәdiyyә başçısıının çağırdığı şәxslәr iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin hamısı iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin üçdә biri iştirak etdikdә

•
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•

Bәlәdiyyә üzvlәrinin yarıdan çoxu iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin dörddә biri iştirak etdikdә

69 Aşağıdakılarda hansı bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş, mandatı әrazi seçki komissiyası tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş şәxsdir?

•

Bәlәdiyyәnin vәzifәli şәxsi
Bәlәdiyyә başçısı
İcra başçısının tәyin etdiyi şәxs
Prezidentin tәyin etdiyi şәxs
Bәlәdiyyә üzvü

70 Bәlәdiyyә nizamnamәlәrinin qeydiyyatı hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Bәlәdiyyәlәrin özlәri tәrәfindәn
Prezident tәrәfindәn
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
Bәlәdiyyә başçısı tәrәfindәn

71 Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları yaşadıqları әrazidә yerli özünüidarә hüququnu hansı formada
hәyata keçirirlәr?

•

Özü iradәsini birbaşa ifadә etmәklә
Bәlәdiyyәlәrә seçkilәr vasitәsilә
Tәkliflәr vermәk yolu ilә
Rәy sorğusu vasitәsilә
Bütün cavablar düzgündür

72 “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında”qanuna әsasәn yerli özünüidarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәrini icra
etmәk üçün hәmin orqanlarda daimi peşә fәaliyyәti necә adlanır?

•

Bәlәdiyyәnin vәzifәli şәxsi
Bәlәdiyyә işçisi
Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә qulluğu
Bәlәdiyyә üzvü

73 “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında”qanuna әsasәn bәlәdiyyә mәnsub olan bütün növ daşınar vә daşınmaz
әmlak .................. hesab olunur.

•

Bәlәdiyyә vergilәri
Bәlәdiyyә torpağı
Bәlәdiyyә әrazisi
Bәlәdiyyә mülkiyyәti
Bәlәdiyyә әmlakı

74 Amerika Birlәşmiş Ştatları vә Yeni Zellandiyaya yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli xasdır?

•

Sovet
Kontinental
Qarışıq
Düzgün cavab yoxdur
Anqlosakson

75 Çindә yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?
Anqloingilis
Qarışıq
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•

Kontinental
Sovet
Anqlosakson

76 Sovet, Kontinental vә Anqlosakson modelin tәtbiq edildiyi ölkәlәri müvafiq olaraq qeyd edin: 1 Sovet 2
Kontinental 3 Anqlosakson I Amerika Birlәşmiş Ştatları II Fransa III Çin

•

1I 2III 3II
1III 2II 3I
1III 2II 3III
1II 2I 3III
1III 2I 3II

77 Hindistanda yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Anqlosakson
Sovet
Kontinental
Qarışıq

78 Kanada da yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?

•

Kontinental
Qarışıq
Anqlosakson
Sovet
Düzgün cavab yoxdur

79 Böyük Britaniyada yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Anqlosakson
Sovet
Kontinental
Qarışıq

80 Amerika Birlәşmiş Ştatlarında yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Anqlosakson
Sovet
Kontinental
Qarışıq

81 Aşağıdakılardan hansı variantda yerli özünüidarәetmәnin kontinental modelinin tәtbiq edildiyi ölkә
düzgün göstәrilmişdir?

•

Yeni Zellandiya
Fransa
Avstraliya
Amerika Birlәşmiş Ştatları
Kanada

82 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında yerli özünüidarәetmәnin anqlosakson modeli tәtbiq edilir?

•

İtaliya
Avstraliya
Çin
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Almaniya
Kuba

83 Anqlosakson modelinin tәtbiq edildiyi ölkә aşağıdakılardan hansıdır?

•

İtaliya
Amerika Birlәşmiş Ştatları
Çin
Fransa
Kuba

84 Çin vә Kubada yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?

•

Anqloingilis
Sovet
Qarışıq
Anqlosakson
Sovet

85 Fransada yerli özünüidarәetmәnin hansı modeli tәtbiq edilir?

•

Anqloingilis
Kontinental
Qarışıq
Anqlosakson
Sovet

86 Kontinental modelin banisi hansı ölkә hesab edilir?

•

Çin
Fransa
Rusiya Federasiyası
Almaniya
Amerika Birlәşmiş Ştatları

87 Yerlәrdә hakimiyyәtin Sovet modelinin tәtbiq edildiyi ölkәni qeyd edin:

•

Almaniya
Kuba
İtaliya
Avstriya
Fransa

88 Yerlәrdә hakimiyyәtin Sovet modeli aşağıdakılardan hansı ölkәdә tәtbiq edilir?

•

Almaniya
Çin
Rusiya Federasiyası
Fransa
Amerika Birlәşmiş Ştatları

89 Aşağıdakılardan hansı halda QHTlәrin dövlәt qeydiyyatından imtina edilә bilәr?

•

Tәqdim edilmiş sәnәdlәrdә saxta mәlumat olduqda
Bütün cavablar düzgündür
Dövlәt qeydiyyatı üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәr Konstitusiyaya zidd olduqda
Eyni ad altında mövcud olan digәr qeyri hökumәt tәşkilatı olduqda
Dövlәt qeydiyyatı üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәr Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına ziddiyyәt tәşkil etdikdә
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90 Eyni ad altında mövcud olan digәr qeyri hökumәt tәşkilatı olduqda QHT dövlәt qeydiyyatına alına
bilәrmi?

•

Ancaq Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları üçün bu hal uyğundur
Qeydiyyata alına bilmәz
Qanunvericilikdә belә bir hal üçün maddә nәzәrdә tutulmayıb
Qeydiyyata alına bilәr
Ancaq xarici vәtәndaşlar üçün bu hal uyğundur

91 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinә aid olan variantı qeyd edin:

•

Bәlәdiyyә tәşkilatları
Bütün cavablar düzgündür
Bәlәdiyyә torpaqları
Bәlәdiyyә әmlakı
Bәlәdiyyә tәhsil müәssisәsi

92 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinә aid olmayan variantı qeud edin:

•

Bәlәdiyyә torpaqları
İcra hakimiyyәtinin әmlakı
Bәlәdiyyә sәhiyyә müәssisәsi
Bәlәdiyyә tәhsil müәssisәsi
Bәlәdiyyә әmlakı

93 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә mülkiyyәtinә aiddir?

•

Bәlәdiyyә tәşkilatları
Bütün cavablar düzgündür
Bәlәdiyyә әmlakı
Bәlәdiyyәnin büdcәdәnkәnar fondları
Bәlәdiyyә torpaqları

94 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinin vaxtından әvvәl xitam verilmәsi üçün әsas
deyil?

•

Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının sәdrinin tәkbaşına qәrarı
Bәlәdiyyә seçkilәri zamanı sәslәrin düzgün hesablanmadığı aşkarlandıqda
Bәlәdiyyә qulluqçusu kimi vәzifә tutduqda
Mәhkәmә orqanlarında mәsul vәzifә tutduqda
Öz arzusu ilә bәlәdiyyә üzvlüyündәn çıxmaq barәdә yazılı әrizә verdikdә

95 Hansı variant bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinin vaxtından әvvәl xitam verilmәsi üçün әsas deyil?

•

Bәlәdiyyә qulluqçusu kimi vәzifә tutduqda
Yerli icra hakiminin tәkbaşına qәrarı
Icra hakimiyyәti orqanında mәsul vәzifә tutduqda
Qanunvericilik hakimiyyәi orqanında mәsul vәzifә tutduqda
Mәhkәmә orqanlarında mәsul vәzifә tutduqda

96 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinә vaxtınan әvvәl xitam verilmәsi üçün әsasdır?

•

Icra hakimiyyәti orqanında mәsul vәzifә tutduqda
Bütün cavablar düzgündür
Öz arzusu ilә bәlәdiyyә üzvlüyündәn çıxmaq barәdә yazılı әrizә verdikdә
Bәlәdiyyә seçkilәri zamanı sәslәrin düzgün hesablanmadığı aşkarlandıqda
Qanunvericilik hakimiyyәi orqanında mәsul vәzifә tutduqda

97 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinin itirilmiş hesab edilmәsi üçün әsas deyil?
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•

Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlığından çıkması
Bәlәdiyyә sәdrinin tәkbaşına qәrarı
Mәhkәmә tәrәfindәn ölmüş elan edilmәsi
Vәfat etmәsi
Mәhkәmә tәrәfindәn itkin düşmüş hesab edilmәsi

98 Bәlәdiyyә sәdri olmadıqda onun sәlahiyyәtlәrini kim hәyata keçirir?

•

Daimi komissiyanın üzvü
Bәlәdiyyә sәdrinin müavini
Bәlәdiyyә qulluqçusu
Müvafiq icra hakimi
Bәlәdiyyә üzvü

99 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyәnin sәdr müavinin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrinә aid
deyil?

•

Bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına qәrar verdikdә
Bәlәdiyyә sәdrinin istәyi ilә
Bәlәdiyyә qәrarlarının icrasının tәmin etmәdikdә
Öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә
Qanunvericiklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә

100 Bәlәdiyyә sәdrinin müavinin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәbәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

Bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına qәrar verdikdә
Bütün cavablar düzgündür
Bәlәdiyyә qәrarlarının icrasının tәmin etmәdikdә
Öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә
Qanunvericiklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә

101 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә sәdrinin vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrinә aid deyil?

•

Bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına qәrar verdikdә
Müvafiq icra hakimim istәyi ilә
Bәlәdiyyә qәrarlarının icrasının tәmin etmәdikdә
Öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә
Qanunvericiklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә

102 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә sәdrinin vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrinә aiddir?

•

Bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına qәrar verdikdә
Bütün cavablar düzgündür
Bәlәdiyyә qәrarlarının icrasının tәmin etmәdikdә
Öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә
Qanunvericiklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә

103 Bәlәdiyyә sәdri, bәlәdiyyә üzvlәrinin hansı sәs nisbәtinә әsasәn seçilir?

•

Daimi vә başqa komissiyanın üzvlәrinin üçdә birinin sәsini topladıqda
Yarısından çoxunun sәsini topladıqda
Üçdә birinin sәsini topladıqda
Yarısının sәsini topladıqda
Daimi vә başqa komissiyanın üzvlәrinin yarısının sәsini topladıqda

104 Bәlәdiyyәnin icra aparatının fәaliyyәtinә rәhbәrlik edәn şәxsin qeyd olunduğu variantı seçin:
Düzgün cavab yoxdur

•
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•

Bәlәdiyyә sәdri
Yerli icra hakimi
Bәlәdiyyә üzvü
Prezident

105 Bәlәdiyyәnin icra orqanı hansı variantda düzgün qeyd olunmuşdur?

•

Yeli icra hakimiyyәti
Onun icra aparatı
Prezident
Bәlәdiyyә üzvü
Milli Mәclis

106 Daimi vә başqa komissiyaların vәzifәlәrinә aid olan variantı qeyd edin:

•

Bәlәdiyyә üzvünü vәzifәdәn azad etmәk
Bәlәdiyyә üçün tәkliflәr hazırlamaq
Bәlәdiyyә başçısını vәzifәdәn azad etmәk
Bәlәdiyyә başçısını tәyin etmәk
Bәlәdiyyә üzvünü tәyin etmәk

107 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyәlәrin daimi vә başqa komissiyalarının vәzifәlәrinә aid deyil?

•

Iqtisadi inkişafla bağlı proqram hazırlamaq
Bәlәdiyyә üçün tәkliflәr hazırlamaq
Yerli әhәmiyyәtli sosial inkişafla bağlı proqram hazırlamaq
Bәlәdiyyә başçısını vәzifәdәn azad etmәk
Yerli әhәmiyyәtli sosial müdafiә ilә bağlı proqram hazırlamaq

108 Bәlәdiyyә iclası hansı müddәtdә hәyata keçirilir?

•

İldә 3 dәfәdәn az olmayaraq
Ayda 1 dәfәdәn az olmayaraq
6 ayda 1 dәfәdәn az olmayaraq
Hәftәdә 1 dәfәdәn az olmayaraq
İldә 1 dәfәdәn az olmayaraq

109 Öz sәlahiyyәtlәrini daimi әsaslarla icra edәn bәlәdiyyә üzvlәrinin say hәddi hәr bir bәlәdiyyәdә neçә
nәfәr müәyyәn edilmişdir?

•

13 vә ya 15 üzv olan bәlәdiyyәlәrdә3 üzv
5 vә ya 7 üzv olan bәlәdiyyәlәrdә2 üzv
13 vә ya 15 üzv olan bәlәdiyyәlәrdә2 üzv
9 vә ya 11 üzv olan bәlәdiyyәlәrdә2 üzv
17 vә ya 19 olan bәlәdiyyәlәrdә2 üzv

110 Bәlәdiyyә üzvü bәlәdiyyә qulluqçusu kimi fәaliyyәt göstәrә bilәrmi?

•

Bu qәrar bәlәdiyyә başçısına aiddir
Fәaliyyәt göstәrә bilmәz
Başqa iş yeri olduqda fәaliyyәt göstәrә bilәr
Fәaliyyәt göstәrә bilәr
Başqa iş yeri olduqda fәaliyyәt göstәrә bilmәz

111 Bәlәdiyyәlәrin say tәrkibi hansı sәnәdә әsasәn müәyyәn edilir?

•

Bәlәdiyyә qulluğu haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Seçki Mәcәllәsi
Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında qunun
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Bәlәdiyyә vergilәri haqqında qanun
Bәlәdiyyәlәrin maliyyә әsasları haqqında qanun

112 Bәlәdiyyә fәaliyyәtinә inzibati nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir?

•

Milli mәclis
Müvafiq icra hakimiyyәti
Bәlәdiyyә başçısı
Prezident
Müvafiq Nazirlik

113 Bәlәdiyyә üzvü seçicilәrә hesabat verirmi, әgәr hesabat verirsә bu hansı müddәtdә hәyata keçirilir?

•

Bәli, hәr ayın ilk iş günü
Bәli, 6 ayda 1 dәfәdәn az olmayaq
Bәli, ildә 1 dәfәdәn az olmayaraq
Xeyr
Bәli, 3 ayda 1 dәfә

114 Aşağıdakılardan hansı vergitutmanın formasına aid deyil?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bilavasitә vergi ödәyәn şәxsdәn vergitutma
Bәyannamә üzrә vergitutma
Bilavasitә mәnbәdәn vergitutma
Bildiriş üzrә vergitutma

115 Vergi qanunvericiliyә uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә tәyinatı
üzrә yeni büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxs necә adlanır?

•

Bәlәdiyyә başçısı
Vergi ödәyicisi
Vergi müәyyәn edәn şәxs
Vergi agenti
Vergi dәrәcәlәrini hesablayan şәxs

116 Vergitutma obyektlәrindәn vergi ödәyәn fiziki vә hüquqi şәxs kimdir?

•

Bәlәdiyyә başçısı
Vergi ödәyicisi
Vergi müәyyәn edәn şәxs
Vergi yığan şәxs
Vergi dәrәcәlәrini hesablayan şәxs

117 Aşağıdakılardan hansı yerli vergilәrin müәyyәn edilmәsinin әsaslarına aiddir?

•

Vergitutma dәrәcәsi
Bütün cavablar düzgündür
Vergitutma bazası
Vergitutma obyekti
Vergitutma dövrü

118 Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin çağırış müddәti neçә ildir?

•

3.0
5.0
2.0
4.0
1.0
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119 Aşağıdakılardan hansı variantda mülkiyyәti növlәri düzgün qeyd olunub?

•

Lokal mülkiyyәt, qlobal mülkiyyәt, dövlәt mülkiyyәti
Dövlәt mülkiyyәti, bәlәdiyyә mülkiyyәti, xüsusi mülkiyyәt
Әsas mülkiyyәt, dövlәt mülkiyyәti, bәlәdiyyә mülkiyyәti
Daxili mülkiyyәt, xarici mülkiyyәt, dövlәt mülkiyyәti
Qlobal mülkiyyәt, bәlәdiyyә mülkiyyәti, milli mülkiyyәt

120 Azәrbaycan dövlәti ilә bağlı düzgün olmayan variantı qeyd edin:

•

Azәrbaycan dünyәvi dövlәtdir
Azәrbaycan demokratik dövlәtdir
Azәrbaycan dini dövlәtdir
Azәrbaycan unitar dövlәtdir
Azәrbaycan hüquqi dövlәtdir

121 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respubliksında dövlәt hakimiyyәtinin yeganә mәnbәyi ..................
hesab olunur:

•

Yerli özünüidarәetmә orqanı
Azәrbaycan xalqı
Milli Mәclis
Prezident
Yerli icra hakimiyyәti

122 Bәlәdiyyә üzvlәri sәlahiyyәtlәrini aşağıdakılardan hansı hal baş verdikdә itirә bilәrlәr?

•

Fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi mәhkәmә tәrәfindәn qәbul edildikdә
Bütün cavablar düzgündür
Mәhkәmә tәrәfindәn itkin düşmüş hesab edildikdә
Vәfat etdikdә
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlığından çıxdıqda

123 Bәlәdiyyә tәrәfindәn yaradılan, yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri hәll etmәk sәlahiyyәtlәri verilәn vә dövlәt
orqanları sisteminә daxil olmayan seçkili vә başqa orqan necә adlanır?

•

Qeyri Hökumәt Tәşkilatı
Bәlәdiyyә orqanı
Yerli komissiya
Yerli icra hakimiyyәti
Vәtәndaş cәmiyyәti

124 Müәyyәn edilmiş әrazi hüdudları daxilindә yerli özünüidarәetmә forması necә adlanır?

•

Qeyri Hökumәt Tәşkilatı
Bәlәdiyyә
Yerli komissiya
Yerli icra hakimiyyәti
Vәtәndaş cәmiyyәti

125 Әhalinin sayına әsasәn bәlәdiyyә üzvlәrinin sayını müvafiq olaraq qeyd edin: Әhali 1500 dәn az 2
5001000 310005000 Bәlәdiyyә üzvü I 5 II 4 III 7 IV 6 V 9 VI 8

•

1IV 2III 3V
1I 2III 3V
1III 2V 3IV
1II 2IV 3VI
1VI 2V 3IV
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126 Bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәt müddәti neçә ildir?

•

1.0
5.0
3.0
4.0
2.0

127 Yerli büdcәlәrin xәrclәrinin hәcmi vә istiqamәti hansı orqan tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir?

•

Prezident
Bәlәdiyyә
Maliyyә nazirliyi
Yerli icra hakimiyyәti
Milli mәclis

128 Aşağıdakılardan hansı yerli büdcәnin gәlirlәrinә aid deyil?

•

Fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi
Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrdәn mәnfәәt vergisi
Fiziki şәxslәrin torpaq vergisi
Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan tәşkilatlardan mәnfәәt vergisi

129 Yerli büdcәnin tәrtibini, tәsdiqini vә icrasını hansı orqan hәyata keçirir?

•

İcra başçısı
Bәlәdiyyәlәr
Prezident
Yerli icra hakimiyyәti
Müvafiq nazirlik

130 Bәlәdiyyә orqanlarında vәzifә tutun şәxs necә adlanır?

•

Daimi komissiyanın üzvü
Bәlәdiyyә qulluqçusu
Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә üzvü
Daimi komissiyanın sәdri

131 Bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәt müddәti neçә ildir?

•

1.0
5.0
3.0
4.0
2.0

132 Bәlәdiyyәnin icra aparatının fәaliyyәtinә kim rәhbәrlik edir?

•

Yerli icra hakimi
Bәlәdiyyә sәdri
Bәlәdiyyәnin vәzifәli şәxsi
Bәlәdiyyә üzvü
Bәlәdiyyә qulluqçusu

133 Davranış yanaşması çәrçivәsindә D.Makqreqori hansıidarәetmә konsepsiyasını tәrtib etmişdir
heç biri

•
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•

X vә Y nәzәriyyәsi
abstrakt nәzәriyyә
motivasiyalı gigiyena nәzәriyyәsi
"Dualizm" nәzәriyyәsi

134 Davranış yanaşması çәrçivәsindә işlәmiş maraqlı idarәetmә konsepsiyasıolan X vә Y nәzәriyyәsi hansı
alim tәrәfindәn tәrtib olunmuşdur

•

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

135 D.İston bihevioral metodologiyanın “İnteqrasiya” prinsipinә aiddir

•

mәlumatların әldә edilmәsi vә şәrhi üsulları ehkam kimi qәbul edilmәyәrәk, tәnqidi öyrәnilmәli, dәqiqlәşdirilmәli
vә seçilmәlidir ki, nәticәdә müşahidәnin, tәsbitolunmanın vә tәhlilin ciddi metod larına keçmәk mümkün olsun
dövlәt inzibatçılığı insan fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәri ilә әlaqәdar olduğundan tәtqiqatda digәr ictimai elmlәrin
nәticәlәrilә hesablaşmaq lazımdır
belә növ ümumilәşdirmәlәrin düzgünlüyü, prin sip etibarilә müvafiq davranışı müşahidә etmәk yolu ilә yoxlanıla
bilәr
tәdqiqat obyekti institutların özlәri vә dövlәt idarәetmәsinin formal anlarından çox, optimal idarәetmәyә nail
olunmaya yönәldilmiş insanların hәrәkәtlәri olmalıdır
kәmiyyәt metodlarından istifadә etmәk mәqsәd olmamalıdır: onları yalnız tәcrübәvi sәmәrә verdiklәri yerdә tәtbiq
etmәk olar

136 D.İston bihevioral metodologiyanın “Xalis elm” prinsipinә aiddir

•

mәlumatların әldә edilmәsi vә şәrhi üsulları ehkam kimi qәbul edilmәyәrәk, tәnqidi öyrәnilmәli, dәqiqlәşdirilmәli
vә seçilmәlidir ki, nәticәdә müşahidәnin, tәsbitolunmanın vә tәhlilin ciddi metod larına keçmәk mümkün olsun
idarәetmә prosesindә davranışın dәrk edilmәsi vә izahı inzibatidövlәt idarәçiliyin aktual problemlәrinin hәlli
üçün tövsiyәlәrin hazırlanmasından mәntiqi olaraq öndә gedir
belә növ ümumilәşdirmәlәrin düzgünlüyü, prin sip etibarilә müvafiq davranışı müşahidә etmәk yolu ilә yoxlanıla
bilәr
tәdqiqat obyekti institutların özlәri vә dövlәt idarәetmәsinin formal anlarından çox, optimal idarәetmәyә nail
olunmaya yönәldilmiş insanların hәrәkәtlәri olmalıdır
kәmiyyәt metodlarından istifadә etmәk mәqsәd olmamalıdır: onları yalnız tәcrübәvi sәmәrә verdiklәri yerdә tәtbiq
etmәk olar

137 D.İston bihevioral metodologiyanın “Sistemlilik” prinsipinә aiddir

•

mәlumatların әldә edilmәsi vә şәrhi üsulları ehkam kimi qәbul edilmәyәrәk, tәnqidi öyrәnilmәli, dәqiqlәşdirilmәli
vә seçilmәlidir ki, nәticәdә müşahidәnin, tәsbitolunmanın vә tәhlilin ciddi metod larına keçmәk mümkün olsun
tәdqiqatlar zamanı nәzәri vә empirik olanları konkret vә sahmana salınmış biliyin qarşılıqlı bağlı hissәlәri kimi
nәzәrdәn keçirmәk lazımdır
belә növ ümumilәşdirmәlәrin düzgünlüyü, prin sip etibarilә müvafiq davranışı müşahidә etmәk yolu ilә yoxlanıla
bilәr
tәdqiqat obyekti institutların özlәri vә dövlәt idarәetmәsinin formal anlarından çox, optimal idarәetmәyә nail
olunmaya yönәldilmiş insanların hәrәkәtlәri olmalıdır
kәmiyyәt metodlarından istifadә etmәk mәqsәd olmamalıdır: onları yalnız tәcrübәvi sәmәrә verdiklәri yerdә tәtbiq
etmәk olar

138 D.İston bihevioral metodologiyanın “Metodika” prinsipinә aiddir

•

tәdqiqatlar sistemli olmalıdır, yәni nәzәri vә empirik olanları konkret vә sahmana salınmış biliyin qarşılıqlı bağlı
hissәlәri kimi nәzәrdәn keçirmәk lazımdır
mәlumatların әldә edilmәsi vә şәrhi üsulları ehkam kimi qәbul edilmәyәrәk, tәnqidi öyrәnilmәli, dәqiqlәşdirilmәli
vә seçilmәlidir ki, nәticәdә müşahidәnin, tәsbitolunmanın vә tәhlilin ciddi metod larına keçmәk mümkün olsun
belә növ ümumilәşdirmәlәrin düzgünlüyü, prin sip etibarilә müvafiq davranışı müşahidә etmәk yolu ilә yoxlanıla
bilәr
tәdqiqat obyekti institutların özlәri vә dövlәt idarәetmәsinin formal anlarından çox, optimal idarәetmәyә nail
olunmaya yönәldilmiş insanların hәrәkәtlәri olmalıdır
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kәmiyyәt metodlarından istifadә etmәk mәqsәd olmamalıdır: onları yalnız tәcrübәvi sәmәrә verdiklәri yerdә tәtbiq
etmәk olar

139 D.İston bihevioral metodologiyanın “Verifikasiya” prinsipinә aiddir

•

tәdqiqatlar sistemli olmalıdır, yәni nәzәri vә empirik olanları konkret vә sahmana salınmış biliyin qarşılıqlı bağlı
hissәlәri kimi nәzәrdәn keçirmәk lazımdır
belә növ ümumilәşdirmәlәrin düzgünlüyü, prin sip etibarilә müvafiq davranışı müşahidә etmәk yolu ilә yoxlanıla
bilәr
mәlumatların әldә edilmәsi vә şәrhi üsulları ehkam kimi qәbul edilmәyәrәk, tәnqidi öyrәnilmәli, dәqiqlәşdirilmәli
vә seçilmәlidir ki, nәticәdә müşahidәnin, tәsbitolunmanın vә tәhlilin ciddi metod larına keçmәk mümkün olsun
tәdqiqat obyekti institutların özlәri vә dövlәt idarәetmәsinin formal anlarından çox, optimal idarәetmәyә nail
olunmaya yönәldilmiş insanların hәrәkәtlәri olmalıdır
kәmiyyәt metodlarından istifadә etmәk mәqsәd olmamalıdır: onları yalnız tәcrübәvi sәmәrә verdiklәri yerdә tәtbiq
etmәk olar

140 D.İston bihevioral metodologiyanın “Qanunauyğunluqlar” prinsipinә aiddir

•

tәdqiqatlar sistemli olmalıdır, yәni nәzәri vә empirik olanları konkret vә sahmana salınmış biliyin qarşılıqlı bağlı
hissәlәri kimi nәzәrdәn keçirmәk lazımdır
tәdqiqat obyekti institutların özlәri vә dövlәt idarәetmәsinin formal anlarından çox, optimal idarәetmәyә nail
olunmaya yönәldilmiş insanların hәrәkәtlәri olmalıdır
mәlumatların әldә edilmәsi vә şәrhi üsulları ehkam kimi qәbul edilmәyәrәk, tәnqidi öyrәnilmәli, dәqiqlәşdirilmәli
vә seçilmәlidir ki, nәticәdә müşahidәnin, tәsbitolunmanın vә tәhlilin ciddi metod larına keçmәk mümkün olsun
belә növ ümumilәşdirmәlәrin düzgünlüyü, prin sip etibarilә müvafiq davranışı müşahidә etmәk yolu ilә yoxlanıla
bilәr
kәmiyyәt metodlarından istifadә etmәk mәqsәd olmamalıdır: onları yalnız tәcrübәvi sәmәrә verdiklәri yerdә tәtbiq
etmәk olar

141 D.İston bihevioral metodologiyanın neçә prinsipini tәklif etmişdir

•

9.0
8.0
6.0
7.0
5.0

142 D.İston biheviorizmin әsas ideyalarını sistemlәşdirәrkәn hansı alimin işlәrinә әsaslanmışdır

•

D.Trumenin
hamısı
Ç.Haynemanın
P.Dalin
D.Uoldonun

143 D.Trumen dövlәt inzibatçılığında analitik mәqsәdlәr üçün istifadә olunan «maraqlar qrupları»
konsepsiyası 

•

heç biri
bu döv lәt institutları vasitәsilә öz tәlәblәrini irәli sürәn, yaxud dövlәt orqanlarına tәlәblәri tәqdim edәn ümumi
dәyәr vә mәqsәdlәri olan qruplardır
bu qeyri dövlәt tәşkilatları vasitәsilә öz tәkliflәrini irәli sürәn, yaxud dövlәt orqanlarına tәkliflәri tәqdim edәn
ümumi dәyәr vә mәqsәdlәri olan qruplardır
bu döv lәt institutları vasitәsilә öz tәkliflәrini irәli sürәn, yaxud dövlәt orqanlarına tәkliflәri tәqdim edәn ümumi
dәyәr vә mәqsәdlәri olan qruplardır
bu qeyri dövlәt tәşkilatları vasitәsilә öz tәlәblәrini irәli sürәn, yaxud dövlәt orqanlarına tәlәblәri tәqdim edәn
ümumi dәyәr vә mәqsәdlәri olan qruplardır

144 D.Trumen dövlәt inzibatçılığında analitik mәqsәdlәr üçün istifadә olunan hansı konsepsiyasını tәklif
etmişdir
davranışlı yanaşma

•
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•

maraqlar qrupları
inteqral yanaşma
paketli yanaşma
proqram mәqsәdli

145 Q.Saymon hansı anlayışı tәdqiq edәrәk onun dövlәt idarәçiliyindә hәm sırf nәzәri, hәm dә empirik
planda istifadә imkanlarını işlәyib hazırlamışdır

•

xәrclәr vә qazanc anlayışlarını
«Qәrar» anlayışını
sosial әdalәt anlayışını
bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik anlayışlarını
hakimiyyәt vә mülkiyyәt anlayışlarını

146 «Qәrar» anlayışını dövlәt idarәçiliyindә hәm sırf nәzәri, hәm dә empirik planda istifadә imkanlarını
işlәyib hazırlamış alim aşağıdakılardan hansıdır

•

L.Uayt
Q.Saymon
A.Maslou
D.İston
Y.Meen

147 Tanınmış amerikan politoloqu D.İston biheviorizmin tәkamülünә hәsr edilmiş mәqalәsindә göstәrir ki

•

hamısı
psixoloji biheviorizmin mәnası elmitәdqiqatlardan bütün subyektiv amillәri: mәqsәdlәri, niy yәtlәri, istәklәri,
ideyaları istisna etmәkdir
insan әmәllәrinin sәbәblәri, әsasәn iqtisadi tәlәbatlar yox («klassiklәrin» hesab etdiyi kimi), yaradıcılıq imkan 
larını reallaşdırmağa imkan verәn sosial xudbin sәbәblәrdir ki, bunlar da yalnız qismәn vә dolayı olaraq pulun
kömәyi ilә ödәnilә bilәr
bu vә ya digәr konkret nәticә, yaxud tәkliflәr deyil, dövlәt idarәçilik nәzәriyyәsini “dәqiq” elmә çevirmәkdir
insanların istehsalın artırılmasında motivlәrinin tәdqiqinә әsaslanmaqdır

148 ABŞda ötәn әsrin 50ci illәrindә inzibatidövlәt idarәçilik nәzәriyyәsindә yeni istiqamәt davranışlı
yanaşmanın metodoloji әhәmiyyәti –

•

inzibatidövlәt idarәçiliyi özünün nәticәlәrindә heç vaxt bitәrәf elm olmamış vә ona görә dә tәd qiqat sәrhәdlәrini
anlamaq üçün onun әsasında olan dәyәr meyarlarını aydın tәsәvvür etmәkdir
bu vә ya digәr konkret nәticә, yaxud tәkliflәr deyil, dövlәt idarәçilik nәzәriyyәsini “dәqiq” elmә çevirmәkdir
insanların istehsalın artırılmasında motivlәrinin tәdqiqinә әsaslanmaqdır
yeni tәkliflәr konkret nәticәlәr әldә etmәk üçün konsepsiyalar hazırlamaqdır
peşә yüksәlişi, ixtisasların artırılmasına istiqamәtlәnmiş tәdqiqat yollarıdır

149 Ötәn әsrin 50ci illәrindә inzibatidövlәt idarәçilik nәzәriyyәsindә yeni istiqamәt  davranışlı yanaşma
harada meydana gәlmişdir

•

Fransada
ABŞda
İngiltәrәdә
Yaponiyada
Azәrbaycanda

150 ABŞda ötәn әsrin 50ci illәrindә inzibatidövlәt idarәçilik nәzәriyyәsindә yeni istiqamәt

•

heç biri
davranışlı yanaşma
inteqral yanaşma
paketli yanaşma
proqram mәqsәdli
22/105

22.12.2016

151 İnsani münasibәtlәr uğrunda hәrәkat nümayәndәsi olan A.Maslounun konsepsiyasına görә

•

Yalnız siyasi hәyatın, siyasi vә dövlәt idarәetmә tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi әsasında nәzәri fikir mәhsuldar
inkişaf edә bilәr
heç biri
psixoloji biheviorizmin mәnası elmitәdqiqatlardan bütün subyektiv amillәri: mәqsәdlәri, niy yәtlәri, istәklәri,
ideyaları istisna etmәkdir
elmitexniki inqilab şәraitindә «elmi meyarların vә elmi biliklәrin» tәcrübәvi siyasәtә, dövlәt idarәçiliyi sferasına
geniş müdaxilәsi baş verir
insan әmәllәrinin sәbәblәri, әsasәn iqtisadi tәlәbatlar yox («klassiklәrin» hesab etdiyi kimi), yaradıcılıq imkan 
larını reallaşdırmağa imkan verәn sosial xudbin sәbәblәrdir ki, bunlar da yalnız qismәn vә dolayı olaraq pulun
kömәyi ilә ödәnilә bilәr

152 Hansı alim elmi idarәetmәni “insanlardan istifadә etmәklә nәyәsә çatma qabiliyyәti kimi izah etmişdir”

•

Follet
Elton Meyo
L.Uayt
Abraham Maslou
Fris Rotlisberger

153 Professor L.Uaytın aşağıdakılardan hansı әsaslı nәzәri işidir

•

«biznes idarәçilik elminin problemlәri»
«elmi meyarlar vә elmi biliklәr»
biznesdә idarәetmәnin tәşkili
«Dövlәt idarәçiliyi elminә giriş»
insani münasibәtlәr mәktәbi

154 “Elmitexniki inqilab şәraitindә «elmi meyarların vә elmi biliklәrin» tәcrübәvi siyasәtә, dövlәt ida
rәçiliyi sferasına geniş müdaxilәsi baş verir” fikri kimә mәxsusdur

•

heç biri
J.Drijek
Y.Meen
L.Uayt
P.Leyn

155 Siyasi elmlәrdә empirizm problemi haqında P.Leyn hesab edir ki

•

Siyasi elmlәr üçün әn yaxşı strategiya mak simal dәrәcәdә qәti empirik olmaqdır
inzibatidövlәt idarәçiliyindә vasitәlәrin istifadәsinin optimallaşdırılması qoyulmuş mәqsәdlәrә minimal
mәsrәflәrlә, maksimal sәmәrәliliklә әldә olun masına istiqamәtlәndirilmәlidir
yalnız siyasi hәyatın, siyasi vә dövlәt idarәetmә tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi әsasında nәzәri fikir mәhsuldar
inkişaf edә bilәr
elmitәdqiqatlarda istәnilәn tәrәqqi elmin empirik problemlәrdәki tәsadüfün öhdәsindәn gәlmәyin getdikcә artan
bacarığı kimi xarakterizә oluna bilәr
elmitexniki inqilab şәraitindә «elmi meyarların vә elmi biliklәrin» tәcrübәvi siyasәtә, dövlәt idarәçiliyi sferasına
geniş müdaxilәsi baş verir

156 Siyasi nәzәriyyәdә empirizmin üstünlüklәri haqda J.Qannelin ideyaları ilә aşağıdakılardan hansı
tanınmış politoloq tam razıdır

•

P.Leyn
Y.Meen
heç biri
J.Drijek
L.Uayt

157 “Yalnız siyasi hәyatın, siyasi vә dövlәt idarәetmә tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi әsasında nәzәri fikir
mәhsuldar inkişaf edә bilәr” fikri kimә mәxsusdur
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•

L.Uayt
J.Drijek
Y.Meen
J.Qannel
P.Leyn

158 Siyasi nәzәriyyәdә empirizmin üstünlüklәri haqda Oreqon Universitetinin professoru J.Qannel hesab
edir ki

•

inzibatidövlәt idarәçiliyindә vasitәlәrin istifadәsinin optimallaşdırılması qoyulmuş mәqsәdlәrә minimal
mәsrәflәrlә, maksimal sәmәrәliliklә әldә olun masına istiqamәtlәndirilmәlidir
elmitәdqiqatlarda istәnilәn tәrәqqi elmin empirik problemlәrdәki tәsadüfün öhdәsindәn gәlmәyin getdikcә artan
bacarığı kimi xarakterizә oluna bilәr
Siyasi elmlәr üçün әn yaxşı strategiya mak simal dәrәcәdә qәti empirik olmaqdır
yalnız siyasi hәyatın, siyasi vә dövlәt idarәetmә tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi әsasında nәzәri fikir mәhsuldar
inkişaf edә bilәr
elmitexniki inqilab şәraitindә «elmi meyarların vә elmi biliklәrin» tәcrübәvi siyasәtә, dövlәt idarәçiliyi sferasına
geniş müdaxilәsi baş verir

159 “Elmitәdqiqatlarda istәnilәn tәrәqqi elmin empirik problemlәrdәki tәsadüfün öhdәsindәn gәlmәyin get
dikcә artan bacarığı kimi xarakterizә oluna bilәr” fikri kimә mәxsusdur

•

Y.Meen
J.Qannel
L.Uayt
P.Leyn
J.Drijek

160 Siyasi nәzәriyyәdә empirizmin üstünlüklәri haqda Oreqon Universitetinin professoru J.Drijek qeyd edir
ki

•

inzibatidövlәt idarәçiliyindә vasitәlәrin istifadәsinin optimallaşdırılması qoyulmuş mәqsәdlәrә minimal
mәsrәflәrlә, maksimal sәmәrәliliklә әldә olun masına istiqamәtlәndirilmәlidir
elmitexniki inqilab şәraitindә «elmi meyarların vә elmi biliklәrin» tәcrübәvi siyasәtә, dövlәt idarәçiliyi sferasına
geniş müdaxilәsi baş verir
elmitәdqiqatlarda istәnilәn tәrәqqi elmin empirik problemlәrdәki tәsadüfün öhdәsindәn gәlmәyin getdikcә artan
bacarığı kimi xarakterizә oluna bilәr
siyasi elmlәr üçün әn yaxşı strategiya mak simal dәrәcәdә qәti empirik olmaqdır
yalnız siyasi hәyatın, siyasi vә dövlәt idarәetmә tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi әsasında nәzәri fikir mәhsuldar
inkişaf edә bilәr

161 Müәssisә, idarә vә tәşkilatların müraciәtlәrinә baxmaq bәlәdiyyә qulluqçularının ..................... aiddir

•

hüquqlarına
әsas fәaliyyәtlәrinә
bәlәdiyyә qulluqçusunun belә bir fәaliyyәti yoxdur
kömәkçi fәaliyyәtinә
vәzifәlәrinә

162 Vәtәndaşların müraciәtlәrinә baxmaq bәlәdiyyә qulluqçularının ....................... aiddir

•

bәlәdiyyә qulluqçusunun belә bir fәaliyyәti yoxdur
hüquqlarına
әsas fәaliyyәtlәrinә
vәzifәlәrinә
kömәkçi fәaliyyәtinә

163 Әmәk vә icra intizamına riayәt etmәk bәlәdiyyә qulluqçularının ............... aiddir:
bәlәdiyyә qulluqçusunun belә bir fәaliyyәti yoxdur
hüquqlarına
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•

әsas fәaliyyәtlәrinә
vәzifәlәrinә
kömәkçi fәaliyyәtinә

164 Әlavә tәhsil almaq bәlәdiyyә qulluqçusunun ................ aiddir

•

Hüquqlarına
Vәzifәlәrinә
bәlәdiyyә qulluqçusunun belә bir fәaliyyәti yoxdur
kömәkçi fәaliyyәtinә
әsas fәaliyyәtlәrinә

165 Bәlәdiyyә qulluğunun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr vermәk bәlәdiyyә qulluqçusunun ....................
aiddir

•

kömәkçi fәaliyyәtinә
Vәzifәlәrinә
әsas fәaliyyәtlәrinә
bәlәdiyyә qulluqçusunun belә bir fәaliyyәti yoxdur
Hüquqlarına

166 Bәlәdiyyә qulluqçusunun әmәk haqqı necә müәyyәnlәşdirilir?

•

Dövlәt büdcәsi hesabına
Baş nazirin әmrinә әsasәn
Icra hakiminin әmrinә әsasәn
Bәlәdiyyәlәrin büdcәsi hesabına
Bәlәdiyyә sәdrinin әmrinә әsasәn

167 Müvafiq olaraq bәlәdiyyә qulluqçularının hüquqlarını vә vәzifәlәrini qeyd edin: 1 Bәlәdiyyә
qulluqçularının vәzifәlәri 2 Bәlәdiyyә qulluqçularının hüquqları a әmәk intizamına riayәt etmәk b icra
intizamına riayәt etmәk c әlavә tәhsil almaq d öz hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk e bәlәdiyyә qulluğunun
tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr vermәk

•

1b,e 2a,c,d
1a,b 2c,d,e
1a,c,e 2d,b
1a,d 2c,b,e
1a,c 2b,c,d

168 Bәlәdiyyә qulluqçusunun vәzifәsinin qeyd olunduğu variantı seçin:

•

Hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk
Öz hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk
Әmәk intizamına riayәt etmәk
Yaratdıqları hәmkarlar ittifaqını tәmsil etmәk
Öz azadlıqlarının müdafiәsini tәmin etmәk

169 Bәlәdiyyә qulluqçularının vәzifәlәrinә aid olan variantı qeyd edin:

•

Öz azadlıqlarının müdafiәsini tәmin etmәk
Öz fәaliyyәtlәrindә Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına әmәl etmәk
Yaratdıqları hәmkarlar ittifaqını tәmsil etmәk
Bәlәdiyyә qulluğunun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr vermәk
Öz hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk

170 Aşağıdakılardan hansı variant bәlәdiyyә qulluqçularının vәzifәlәrinә aiddir?
Öz azadlıqlarının müdafiәsini tәmin etmәk

•
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•

Әmәk vә icra intizamına riayәt etmәk
Yaratdıqları hәmkarlar ittifaqını tәmsil etmәk
Hәmkarlar ittifaqı yaratmaq
Öz hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk

171 Bәlәdiyyә qulluqçularının hüquqlarına aid olan variantı qeyd edin:

•

Öz azadlıqlarının müdafiәsini tәmin etmәk
Bütün cavablar düzgündür
Yaratdıqları hәmkarlar ittifaqını tәmsil etmәk
Hәmkarlar ittifaqı yaratmaq
Öz hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk

172 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә qulluqçularının hüquqlarına aid deyil?

•

Öz azadlıqlarının müdafiәsini tәmin etmәk
Bәlәdiyyә sәdrini tәyin etmәk
Bәlәdiyyә qulluğunun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkiliflәr vermәk
Әlavә tәhsil almaq
Öz hüquqlarının tәminatını tәlәb etmәk

173 Qeyri yaşayış sahәsi üzrә vergilәrin hesablanma nümunәsinә әsasәn Bakıda 1 kv üçün neçә AZN
nәzәrdә tutulur? (Bakı ş.,S. Vurğun küç, ev 100)

•

1 kv metr = 1 AZN
1 kv metr = 0.40 AZN
1 kv metr = 0.60 AZN
1 kv metr = 0.20 AZN
1 kv metr = 0.80 AZN

174 Fәrdi ev üzrә vergilәrin hesablanması qaydasına әsasәn Bakıda 1 kv.metr üçün neçә AZN nәzәrdә
tutulur? ( Bakı ş., S. Vurğun küç, ev 100)

•

1 kv metr = 1.20 AZN
1 kv metr = 0.40 AZN
1 kv metr = 0.80 AZN
1kv.metr = 0.60 AZN
1 kv metr = 1 AZN

175 Yerli büdcәnin icrasına nәzarәt hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Yerli icra hakimiyyәtinin tәşkil etdiyi komissiya tәrәfindәn
Bәlәdiyyәlәr
Prezident Aparatı
Milli Mәclis
Yerli icra hakimiyyәti

176 Yerli büdcәlәrin xәrclәrinin istiqamәti hansı orqan tәrәfindәn müәyәnlәşdirilir?

•

Baş Nazir
Bәlәdiyyәlәr
Milli Mәclis
Prezident
İcra başçısı

177 Qeyd olunanlardan hansı yerli büdcәnin gәlirlәrinә aid deyil?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssislәrdәn mәnfәәt vergisi
Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
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Beynәlxalq tәşkilatların yardımları vә qrantları
Hüquqi şәxslәrin yardımları vә qrantları
Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan tәşkilatlardan mәnfәәt vergisi

178 Aşağıdakılardan hansı yerli büdcәnin gәlirlәrinә aid deyil?

•

Beynәlxalq tәşkilatların yardımları vә qrantları
Yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә әmlak vergisi
Fiziki şәxslәrin yardımları vә qrantları
Fiziki şәxslәrdәn torpaq vergisi
Hüquqi şәxslәrin yardımları vә qrantları

179 Yerli büdcә dövlәt büdcәsinin tәrkibinә aiddirmi?

•

Bәlәdiyyә sәdri vә üzvlәrinin sәs çoxluğu olduqda bәli
Xeyr
Büdcә kәsiri olmadıqda bәli
Bәli
Son 1 il әrzindә büdcә kәsiri olmadıqda bәli

180 Yerli vergi vә ödәnişlәr habelә onların ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr hansı qanunla müәyyәnlәşdirilir?

•

Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin keçirilmәsi haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Bәlәdiyyәlәrin maliyyә әsasları haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Bәlәdiyyә üzvünün statusu haqqında qanun

181 İngilis inzibatidövlәt idarәetmәsindә sosioloji istiqamәtin nümayәndәsi aşağıdakılardan biri deyil

•

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

182 İngilis inzibatidövlәt idarәetmә sosioloji istiqamәtin nәhәng nümayәndәsi aşağıdakılardan hansıdır

•

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

183 Hansı alimin ideyaları «public administretion» ingilis mәktәbindә XX әsrin 50ci illәrinә qәdәr hakim
mövqedә idi

•

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

184 1908ci ildә ingilis psixoloqu J.Uolles siyasi elmlәrdә vә dövlәt idarәetmәsindә ............ bәyanat
vermişdi

•

hamısı
böhran haqqında
durğunluq haqqında
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yüksәliş haqqında
tarazlıq haqqında

185 İngilis inzibatidövlәt idarәetmә mәktәbindә iqtisadçılar siyasәti vә dövlәt idarәetmәsini ........

•

heç biri
insanların maksimal qazanc әldә etmәkdәn ibarәt olan dәyişmәz mәqsәdli rasional fәaliyyәt sferası kimi nәzәrdәn
keçirirdilәr
strateji alyans (birlik) bazar vә iyerarxiya üçün alternativ yaradaraq onların arasında tәnzimlәmәnin aralıq forması
kimi teztez nәzәrdәn keçirilir.
gizli işçi qüvvәsinin müәy yәn edilmәsin dә başlıca fikir iqtisadi artım şәrtlәri daxilindә nәzәrdәn keçirilir
tәşkilatı mü vafiq şәbәkә sisteminin formalaşmasının bir hissәsi kimi nәzәrdәn keçirilir

186 İngilis inzibatidövlәt idarәetmә mәktәbindә dövlәt inzibatçılığının bihevioral metod çәrçivәsindә hansı
tendensiyalar bәrqәrar oldu

•

iqtisadi vә dinamik
sosioloji vә iqtisadi
mәnәvi vә texnoloji
texnoloji vә dinamik
sosioloji vә mәnәvi

187 İngiltәrәdә dövlәt idarәçiliyinin öyrәnilmәsindә hansı alimin rolu olmayıb

•

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

188 İngiltәrәdә dövlәt idarәçiliyinin öyrәnilmәsindә hansı alimin rolu var

•

L.Uayt
E.Barker
Y.Meen
D.Singer
P.Leyn

189 İngiltәrәdә dövlәt idarәçiliyinin öyrәnilmәsi nә vaxtdan başlanmışdır

•

XVII yüzilliyin so nunda
XIX yüzilliyin so nunda
XVIII yüzilliyin so nunda
XX yüzilliyin әvvәlindә
XVIII yüzilliyin әvvәlindә

190 Amerikan mәktәbindә tәşkilati inkişaf üzrә mütәxәssislәr canlı orqanizm modeli üzrә qurulmuş inzibati
dövlәt idarәetmә strukturunu aşağıdakı cizgiyә xas olduğunu fikrlәşirlәr:

•

hamısı
o, tez dәyişәn sosialsiyasi mühitin tәlәblәrinә müvafiq olaraq dövlәt idarәetmәsinin yeni mәqsәdlәrinә
uyğunlaşmalıdır
dövlәt idarәçiliyinin inkişaf edәn institutları onların üzvlәrini reallaşdırmay üçün әlverişli imkanlara malik
olmalıdır, dövlәt qulluq çularının azad ünsiyyәti vә yüksәk qarşılıqlı etimadı vacibdir
dövlәt idarәçiliyinin inkişaf edәn institutlarının hәr sәviy yәsinin mәqsәdlәrin qoyulmasında vә qәrarların qәbul
edәilmәsindә iştirakı, qulluqçulara dәyişikliklәrin planlaşdırılmasına vә idarә edilmәsinә cәlb olunduqlarını hiss
etmәk imkanı verir
inzibatidövlәt idarәetmә institutlarının üzvlәri әmәkdaşlıq etmәli vә bütün inzibatidövlәt idarәetmә sisteminә
dağıdıcı tәsir göstәrәn dәyişikliklәrin qabağını almaqla onları idarә etmәlidir

28/105

22.12.2016

191 Amerikan mәktәbindә tәşkilati inkişaf üzrә mütәxәssislәr canlı orqanizm modeli üzrә qurulmuş inzibati
dövlәt idarәetmә strukturunu ...... hesab edirlәr

•

hamısı
ideal
qeyrikafi
yarımçıq
mümkünsüz

192 Amerikan mәktәbindә «tәşkilati inkişaf» konsepsiyasının ilkin mühakimәsi –

•

heç biri
sosial mühit dәyişikliklәrinin sürәtinin artması vә onların xarakterinin mürәkkәblәşmәsi iddiası olduğunu demәk
olar
inteqral strukturlarda kәnar mütәxәssislәrin iştirak etmәk imkanı labüddür
dövlәt idarәçiliyi nәzәriyyәsindә diferensiasiyanın artması formatı
proqram rәhbәrinin bütün plan vә sәrәncamverici sәnәdlәrini tәsdiqetmә vә razılaşdırma hüququ olmalıdır

193 Dövlәt inzibatçılığının amerikan mәktәbindә «funksionalizm» termini ...... göstәrir

•

universallığı
әnәnәni
faydalılığı
predmeti
ideyanı

194 Amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaşmanın universal postulatına aid olmayanı seçin: sistemin
funksional bütövlüyü universal funksionalizm funksional zәrurәt inteqrasiya sisteminin funksionallığı sağlam
vә hәyatqabiliyyәtli klasterlәrdәki formalar

•

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

195 Amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaşmanın hansı universal postulatını tәqdim etmişdi:
sistemin funksional bütövlüyü universal funksionalizm funksional zәrurәt inteqrasiya sisteminin
funksionallığı sağlam vә hәyatqabiliyyәtli klasterlәrdәki formalar

•

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

196 Funksional yanaşmanın universal postulatını tәqdim etmişdi politoloq kimdir

•

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

197 Tanınmış amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaşmanın neçә universal postulatını tәqdim
etmişdi

•

6.0
3.0
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4.0
2.0
5.0

198 Heyәtin bölgüsü prosesi ..... nәzәrdә tutur

•

müasir motivasiya sistemli maddi vә mәnәvi stimullaşdırma linglәrinin birbirini tamamlaması vә әlaqәli istifadәsi
ilә keyfiyyәtli yerinә yetirilәn işin mükafatlandırılmasını nәzәrdә tutur
dövlәt qulluqçularının tәdrisi, seçilmәsi vә tәyin olunmasını
fәrdi sahibkarlığa kömәyi, yeni yaradılmış müәssisәlәrә torpaq sahәsinin ayrılmasını
mәqsәdlәrdә vә mәqsәdlәrin qarşılıqlı әlaqәsindә cәmlәnmәni
bәlәdiyyә mülkiyyәt obyektlәrinin özәl müәssisәlәrә icarәyә verilmәsini

199 İdarәetmә prosesindә heyәtin bölgüsü –

•

hamısı
vasitәlәrdәn istifadә etmәk üçün qaydaların müәyyәn edilmәsi vә insanlara bir mövqedәn digәrinә keçmәyә imkan
verәn sistemlәrin işlәnib hazırlanmasını nәzәrdә tutan prosesdir
inflyasiya mәcmu tәlәbin mәcmu tәklifdәn artıq olması nәticәsindә qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması
prosesidir
pul vә hakimiyyәtdir
sağlam vә hәyatqabiliyyәtli klasterlәrdәki formaların ilkin kritik sayı klasterlәrin güclәnmә prosesidir

200 İdarәetmә prosesindә aşağıdakılardan hansı vasitә kimi nәzәrdә tutulur

•

mükafatlandırma, nәqliyyat
nәqliyyat, mәnzil, maddi nemәtlәr
heyәt, maddi nemәtlәr
heyәt vә mükafatlandırma
heyәt, mәnzil

201 T.Parsonsa görә dövlәt inzibatçılığında strukturfunksional tәhlil hansı prinsiplә әlaqәdardır

•

inteqrasiya vә mülkiyyәt
bölgü vә inteqrasiya
mülkiyyәt vә bölgü
maliyyә vә inteqrasiya
mülkiyyәt vә maliyyә

202 Ötәn әsrin 50ci illәrinin ortalarında inzibatidövlәt idarәçiliyi nәzәriyyәsindә hansı metod populyar
oldu

•

vergi mәnbәyinin paylanması
strukturfunksional
sıfır mәblәği ilә oynama metodu
iqtisadi tәnzimlәmә metodu
yüzdәbirlәr metodu

203 Riyazi statistikanın müxtәlif bölmәlәri, faktorlu tәhlil, imitasiya modellәrinin müxtәlif növlәri, abstrakt
modellәr, oyunlar nәzәriyyәsi – bütün bunlar hansı istiqamәtin әsas metodiki vasitәlәridir

•

inteqral yanaşmasının
davranışlı yanaşmasının
dualizm nәzәriyyәsinin
modernist istiqamәtin
paketli yanaşmasının

204 Modernist istiqamәtin әsas metodiki vasitәsi  –

•

faktorlu tәhlil
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•

hamısı
abstrakt modellәr
oyunlar nәzәriyyәsi
imitasiya modellәrinin müxtәlif növlәri

205 «Tәkcә bihevioral hadisәlәrini әhatә edәn nәzәriyyә mümkünsüzdür, institusional hadisәlәrә diqqәt
yetirmәk vacibdir ki, bunun da altında mәn strukturu, mәdәniyyәti vә münasibәtlәri nәzәrdә tuturam» fikri
hansı alimә mәxsusdur

•

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

206 Hansı istiqamәtin nümayәndәlәri “biheviorizm ideyalarını tamamilә inkar etmәdәn onlar, eyni zamanda
bu metodun izafi cәhәtlәrini vә çatışmazlıqlarını dәf etmәyә can atırlar”

•

davranışlı yanaşmasının nümayәndәlәri
Modernist istiqamәtin nümayәndәlәri
inteqral yanaşmasının nümayәndәlәri
paketli yanaşmasının nümayәndәlәri
dualizm nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri

207 İdarәetmә prosesindә bölgüyә .......... mәruz qalır

•

«hakimiyyәt» vә «kompensasiyalar»
«vasitә», «heyәt» vә «mükafatlar»
ancaq «kompensasiyalar»
«mülk» vә «kompensasiyalar»
ancaq «hakimiyyәt»

208 Ötәn әsrin 50ci illәrinin ortalarında inzibatidövlәt idarәçiliyi nәzәriyyәsindә strukturfunksional metod
populyar olur ki, bu sahәdә hansı alimlәrin işlәri daha çox tәsirini göstәrmişdi

•

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

209 Modernistlәr öz metodlarını ........ adlandırırlar

•

texnoloji elm
hәqiqi elm
fantastik elm
şәffaf elm
struktur nәzәriyyәsi

210 «Tәkcә bihevioral hadisәlәrini әhatә edәn nәzәriyyә mümkünsüzdür, institusional hadisәlәrә diqqәt
yetirmәk vacibdir ki, bunun da altında mәn strukturu, mәdәniyyәti vә münasibәtlәri nәzәrdә tuturam» fikri
kimә mәxsusdur

•

L.Uayt
D.Singer
Y.Meen
J.Qannel
P.Leyn
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211 Modernizmin görkәmli nümayәndәlәrindәn biri aşağıdakılardan hansıdır

•

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

212 Postbiheviorizmin әsas ideyalarını özünün «Siyasi sistem» kitabında izah etmiş alim aşağıdakılardan
hansıdır

•

L.Uayt
D.İston
Y.Meen
J.Qannel
P.Leyn

213 Postbihevioristlәrin fikrincә, inzibatidövlәt idarәçiliyi nәzәriyyәsinin әsas vәzifәsi

•

heç biri
idarәçilik prosesini tәsvir vә tәhlil etmәkdәn çox, onu daha geniş mәnada – aktual sosialsiyasi dәyәrlәr nöqteyi
nәzәrindәn şәrh etmәkdәn ibarәtdir
funksional faydalılığın tәtdiq edilmәsi
inzibatidövlәt institutlarının öyrәnilmәsinә yönәltmәyi tәklif edirlәr irәli sürmәk
funksional nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

214 İkinci Dünya müharibәsindәn sonra dövlәt inzibatçılığında yeni tendensiyaların yaranmasına 

•

ancaq «qlobal problemlәrә» gәtirib çıxartdı
ancaq «struktur funksionalizmә» gәtirib çıxartdı
ancaq «modernizmә» gәtirib çıxartdı
«postbihevio rizmә», «modernizmә» vә «struktur funksionalizmә» gәtirib çıxartdı
ancaq «postbihevio rizmә» gәtirib çıxartdı

215 Qulluqçunun әmәkdәn mәmnunluğuna mane olan amillәri F.Hersberq nә ilә әlaqәlәndirirdi

•

heç biri
tәşkilatdakı sosialpsixoloji abhava ilә
xidmәti yüksәliş ilә
nailiyyәtlәrin tanın ması ilә
peşә yüksәlişi ilә

216 Әmәk davranışının sәbәblәrinә tәsir edәn bütün motivlәri araşdırarkәn, F.Hersberqin әmәkdәn
mәmnunluğa kömәk edәn qrupuna aid deyildir

•

nailiyyәtlәrin tanın ması
mәsuliyyәt dәrәcәsi
sosial status
әmәk prosesi
xidmәti yüksәliş

217 Әmәk davranışının sәbәblәrinә tәsir edәn bütün motivlәri araşdırarkәn F.Hersberq әmәkdәn
mәmnunluğa kömәk edәn qrupa aid etmişdir

•

xidmәti yüksәliş
hamısı
әmәk prosesi
nailiyyәtlәrin tanın ması
mәsuliyyәt dәrәcәsi
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218 Әmәk davranışının sәbәblәrinә tәsir edәn bütün motivlәri F.Hersberq neçә qrupa bölmüşdü

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

219 F.Hersberqin idarәetmә konsepsiyası .... әsaslanır

•

heç biri
idarәetmә prosesindә insanların davranış motivlәrinin tәdqiqinә
insanın hәyat tsiklinin mәrhәlәlәrindә vә onun cәmiyyәtdә yerinin tәhlilinә
kvazikollektiv mülkiyyәt sistemi kimi korporativ formaya
müxtәlif tipli şәhәr vә kәnd yaşayış mәn tәqәlәrinin funksional xüsusiyyәtlәrinin formalarına

220 D.Makqreqorinin “Y” nәzәriyyәsinә aid olan cәhәti hansı variantda göstәrilmişdir

•

tәşkilatın qeyrisәmәrәli işi idarәolunmanı şәrtlәndirәn insanların tәbiәtindәn irәli gәlir
idarәetmәnin dinamik strategiyası
tam şәxsi nәzarәt
mәmurun bacarıqlarının tәkmillәşdirilmәsi mümkün deyil
mәmurun fәallığı insanın tәbiәtinә görә mәhduddur

221 D.Makqreqorinin “Y” nәzәriyyәsinә aid olmayan cәhәti hansı variantda göstәrilmişdir

•

tәşkilatda mәmurun fәallığı rәhbәrlәrin idarәçilik qabiliyyәti ilә mәhdudlaşır
mәmurun bacarıqlarının tәkmillәşdirilmәsi mümkün deyil
mәmurun bacarıqlarının tәk millәşdirilmәsi mümkündür
idarәetmәnin dinamik strategiyası
mәmurun selektiv şәkildә adap tasiyaolunma tәlәbatı vardır

222 D.Makqreqorinin “X” nәzәriyyәsinә aid olan cәhәti hansı variantda göstәrilmişdir

•

tәşkilatda mәmurun fәallığı rәhbәrlәrin idarәçilik qabiliyyәti ilә mәhdudlaşır
mәmurun bacarıqlarının tәkmillәşdirilmәsi mümkün deyil
mәmurun bacarıqlarının tәk millәşdirilmәsi mümkündür
idarәetmәnin dinamik strategiyası
mәmurun selektiv şәkildә adap tasiyaolunma tәlәbatı vardır

223 D.Makqreqorinin “X” nәzәriyyәsinә aid olmayan cәhәti hansı variantda göstәrilmişdir

•

tәşkilatın qeyrisәmәrәli işi idarәolunmanı şәrtlәndirәn insanların tәbiәtindәn irәli gәlir
idarәetmәnin dinamik strategiyası
tam şәxsi nәzarәt
mәmurun bacarıqlarının tәkmillәşdirilmәsi mümkün deyil
mәmurun fәallığı insanın tәbiәtinә görә mәhduddur

224 Davranış yanaşması çәrçivәsindә D.Makqreqori Y nәzәriyyәsinә aşağıdakı müddәalardan hansı uyğun
gәlir

•

heç biri
tәşkilatın problemlәrinin hәllinә yaradıcı yanaşma vә yaradıcı fantaziyanın nümayişi bacarıqları çoxlu sayda
insanlara mәnsubdur
әmәyә qarşı biganәlik sәbәbindәn ortabab insanı işlәmәyә mәcbur etmәk, nәzarәt etmәk, istiqamәtlәndirmәk vә ya
cәza ilә qorxutmaq lazımdır ki, tәşkilatın mәqsәdlәrinә çatmaq üçün o, gәrgin işlәsin
normal, yәni ortabab insan, tәbiәtcә әmәyi sevmir vә fürsәt düşdükdә işlәmәkdәn boyun qaçırmağa can atır
ortabab insan mәsuliyyәtdәn qorxduğuna görә ona rәhbәrlik edilmәsinә üstünlük verir, nisbәtәn şöhrәtpәrәst deyil
vә hәr şeydәn çox özünün tәhlükәsizliyini güdür
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225 Davranış yanaşması çәrçivәsindә D.Makqreqori Y nәzәriyyәsinә aşağıdakı müddәalardan hansı uyğun
gәlmir

•

tәşkilatın problemlәrinin hәllinә yaradıcı yanaşma vә yaradıcı fantaziyanın nümayişi bacarıqları çoxlu sayda
insanlara mәnsubdur
normal, yәni ortabab insan, tәbiәtcә әmәyi sevmir vә fürsәt düşdükdә işlәmәkdәn boyun qaçırmağa can atır
qulluqçunun onun qarşısına qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olması üçün etdiyi sәylәr onların hәyata keçirilmәsinә görә
gözlәnilәn mükafata münasibdir
oyunda, yaxud istirahәtdә olduğu kimi әmәk prosesindә dә fiziki vә әqli mәsrәflәr tәbii haldır
ortabab qulluqçu müvafiq hazırlığı olduqda vә müvafiq şәraitdә, nәinki öz üzәrinә mәsuliyyәt götürür, hәm dә ona
can atır

226 Davranış yanaşması çәrçivәsindә D.Makqreqori X nәzәriyyәsinә aşağıdakı müddәalardan hansı uyğun
gәlir

•

tәşkilatın problemlәrinin hәllinә yaradıcı yanaşma vә yaradıcı fantaziyanın nümayişi bacarıqları çoxlu sayda
insanlara mәnsubdur
normal, yәni ortabab insan, tәbiәtcә әmәyi sevmir vә fürsәt düşdükdә işlәmәkdәn boyun qaçırmağa can atır
qulluqçunun onun qarşısına qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olması üçün etdiyi sәylәr onların hәyata keçirilmәsinә görә
gözlәnilәn mükafata münasibdir
oyunda, yaxud istirahәtdә olduğu kimi әmәk prosesindә dә fiziki vә әqli mәsrәflәr tәbii haldır
ortabab qulluqçu müvafiq hazırlığı olduqda vә müvafiq şәraitdә, nәinki öz üzәrinә mәsuliyyәt götürür, hәm dә ona
can atır

227 Davranış yanaşması çәrçivәsindә F.Hersberq hansıidarәetmә konsepsiyasını tәrtib etmişdir

•

heç biri
motivasiyalı gigiyena nәzәriyyәsi
abstrakt nәzәriyyә
X vә Y nәzәriyyәsi
"Dualizm" nәzәriyyәsi

228 Davranış yanaşması çәrçivәsindә işlәmiş maraqlı idarәetmә konsepsiyasıolan motivasiyalı gigiyena
nәzәriyyәsi hansı alim tәrәfindәn tәrtib olunmuşdur

•

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

229 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә M.Prelonun fikrincә ............... instituta gәldikdә isә o, ümumi
hüquqi şәklә salınmış vә müәyyәn quruluşda olan insan kollektivi yox, sadә hüquq normaları sistemidir

•

heç biri
cisim
siyasәt
orqanizm
hakimiy yәt

230 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә M.Prelonun fikrincә ............... insitut bir ideologiyaya vә ya
ümumi tәlәbatlara görә birlәşmiş, nüfuza vә tәsbit edilmiş qaydalara tabe olunmuş insan kollektividir

•

heç biri
orqanizm
siyasәt
cisim
hakimiy yәt
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231 İnzibati  dövlәt idarәetmәsinin Fransız mәktәbinin hansıfilosofu «orqanizm  institut» vә «cisim 
institut»u fәrqlәndirir

•

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

232 «Tәkcә hüquqla reqlamentlәnәn dövlәt institutlarını deyil, hәm dә başlıca olaraq onun tәrәfindәn
tamamilә, yaxud qismәn nәzәrә alınmayan, hüquqdankәnar mövcud olan institutlarını öyrәnmәyә
başladılar».Bu fikr inzibatidövlәt idarәçiliyinin fransız mәktәbinin hansı nümayәndәsinә mәxsusdur

•

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

233 İnzibati  dövlәt idarәetmә nәzәriyyәsinin tәkamülünün ilk iki mәrhәlәsindә Fransada .......... daha çoх
inkişaf etmişdir

•

klaster nәzәriyyәsi
institusionalizm nәzәriy yәsi
abstrakt nәzәriyyә
motivasiyalı gigiyena nәzәriyyәsi
«Dualizm» nәzәriyyәsi

234 Fayolun ideyaları çox sahәdә hansı mәktәbin nümayәndәlәrinin (F.Teylorun, Q.Emersonun, Q.Fordun)
nәzәriyyәlәri ilә oxşar olub «elmi menecment» mәktәbinin «qızıl fondunu» tәşkil edir

•

heç biri
amerikan menecment klassiklәrinin
Almaniyada inzibatidövlәt idarәçiliyi klassiklәrinin
Böyük Britaniyada inzibatidövlәt idarәçiliyi klassiklәrinin
İsveç menecment klassiklәrinin

235 A.Fayolun idarәetmәnin ümumi prinsipinlәrindәn düzgün olanını seçin

•

ideal
referendium
seçki
müxtәliflik
әdalәt

236 A.Fayolun idarәetmәnin ümumi prinsipinlәrindәn düzgün olmayanını seçin

•

әdalәt
seçki
tәşәbbüs
korporativ ruh
heyәtin tәrkibinin sabitliyi

237 A.Fayolun idarәetmәnin “Korporativ ruh” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir
tәşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadә etsin, münasibәtlәrin harmoniyasını pozmayaraq hәr
kәsin әmәyini mükafatlandırsın
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
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planların tәklifi vә hәyata keçirilmә azadlığı
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir

238 A.Fayolun idarәetmәnin “Tәşәbbüs” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir
planların tәklifi vә hәyata keçirilmә azadlığı
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
tәşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadә etsin, münasibәtlәrin harmoniyasını pozmayaraq hәr
kәsin әmәyini mükafatlandırsın
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir

239 A.Fayolun idarәetmәnin “Heyәtin tәrkibinin sabitliyi” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

planların tәklifi vә hәyata keçirilmә azadlığı
kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
tәşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadә etsin, münasibәtlәrin harmoniyasını pozmayaraq hәr
kәsin әmәyini mükafatlandırsın
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir

240 A.Fayolun idarәetmәnin “Әdalәt” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

planların tәklifi vә hәyata keçirilmә azadlığı
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
tәşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadә etsin, münasibәtlәrin harmoniyasını pozmayaraq hәr
kәsin әmәyini mükafatlandırsın
kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir

241 A.Fayolun idarәetmәnin “Nizam” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

planların tәklifi vә hәyata keçirilmә azadlığı
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir
tәşkilatın gücü ondadır ki, hamının bacarığından istifadә etsin, münasibәtlәrin harmoniyasını pozmayaraq hәr
kәsin әmәyini mükafatlandırsın
kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir

242 A.Fayolun idarәetmәnin “İyerarxiya (skalyar zәncir)” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

planların tәklifi vә hәyata keçirilmә azadlığı
yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitәn rәhbәrlik – vәzifә vә ya kağızların yuxarıdan aşağıya hәrәkәt etdiyi yol
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir

243 A.Fayolun idarәetmәnin “Mәrkәzlәşmә” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitәn rәhbәrlik – vәzifә vә ya kağızların yuxarıdan aşağıya hәrәkәt etdiyi yol
rәhbәrliyin tendensiyalarından vә şәraitdәn asılı olaraq qәbul edilmәli, yaxud rәdd edilmәlidir; müәssisә üçün әn
çox әlverişli mәrkәzlәşmә dәrәcәsinin tapılmasıdır
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
kadr axını, eyni zamanda işin pis vәziyyәtdә olmasının sәbәb vә nәticәsidir
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244 A.Fayolun idarәetmәnin “Heyәtin mükafatlandırılması” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitәn rәhbәrlik – vәzifә vә ya kağızların yuxarıdan aşağıya hәrәkәt etdiyi yol
әdalәtli olmalı vә imkan daxilindә heyәti vә müәssisәni, işәgötürәni vә qulluqçunu qane etmәlidir; faydalı cәhdi
kompensasiya edәrәk sәyi hәvәslәndirmәk
heyәti öz vәzifәsini tam sәylә vә sadiqliklә yerinә yetirmәyә hәvәslәndirmәk üçün ona xoş niyyәtlә münasibәt
bәslәmәk lazımdır; әdalәt xoş niyyәtliliklә insaflı әdliyyәnin ahәngdar nәticәsidir
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
rәhbәrliyin tendensiyalarından vә şәraitdәn asılı olaraq qәbul edilmәli, yaxud rәdd edilmәlidir; müәssisә üçün әn
çox әlverişli mәrkәzlәşmә dәrәcәsinin tapılmasıdır

245 A.Fayolun idarәetmәnin “Xüsusi maraqların ümumilәrә tabeçiliyi” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitәn rәhbәrlik – vәzifә vә ya kağızların yuxarıdan aşağıya hәrәkәt etdiyi yol
tәşkilatda qulluq çu nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müәssisәnin maraqlarından üstün qoyulmur;
dövlәtin maraqları vәtәndaşın, yaxud vәtәndaşlar qrupunun maraqlarından yüksәk olmalıdır
әdalәtli olmalı vә imkan daxilindә heyәti vә müәssisәni, işәgötürәni vә qulluqçunu qane etmәlidir; faydalı cәhdi
kompensasiya edәrәk sәyi hәvәslәndirmәk
hәr şәxs üçün yerin müәyyәnlәşmәsi vә ya hәr kәs öz yerindә
rәhbәrliyin tendensiyalarından vә şәraitdәn asılı olaraq qәbul edilmәli, yaxud rәdd edilmәlidir; müәssisә üçün әn
çox әlverişli mәrkәzlәşmә dәrәcәsinin tapılmasıdır

246 A.Fayolun idarәetmәnin “Rәhbәrliyin vahidliyi” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

yuxarılarla başlayan aşağıdakılarla bitәn rәhbәrlik – vәzifә vә ya kağızların yuxarıdan aşağıya hәrәkәt etdiyi yol
eyni bir mәqsәdi güdәn әmәliyyatlar toplusu üçün bir rәhbәr vә bir proqram
әdalәtli olmalı vә imkan daxilindә heyәti vә müәssisәni, işәgötürәni vә qulluqçunu qane etmәlidir; faydalı cәhdi
kompensasiya edәrәk sәyi hәvәslәndirmәk
tәşkilatda qulluq çu nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müәssisәnin maraqlarından üstün qoyulmur;
dövlәtin maraqları vәtәndaşın, yaxud vәtәndaşlar qrupunun maraqlarından yüksәk olmalıdır
rәhbәrliyin tendensiyalarından vә şәraitdәn asılı olaraq qәbul edilmәli, yaxud rәdd edilmәlidir; müәssisә üçün әn
çox әlverişli mәrkәzlәşmә dәrәcәsinin tapılmasıdır

247 A.Fayolun idarәetmәnin “Sәrәncam vә әmrin vahidliyi” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

eyni bir mәqsәdi güdәn әmәliyyatlar toplusu üçün bir rәhbәr vә bir proqram
qulluqçuya hәr hansı hәrәkәtә aid iki vә daha çox әmri yalnız bir rәis verә bilәr
әdalәtli olmalı vә imkan daxilindә heyәti vә müәssisәni, işәgötürәni vә qulluqçunu qane etmәlidir; faydalı cәhdi
kompensasiya edәrәk sәyi hәvәslәndirmәk
tәşkilatda qulluq çu nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müәssisәnin maraqlarından üstün qoyulmur;
dövlәtin maraqları vәtәndaşın, yaxud vәtәndaşlar qrupunun maraqlarından yüksәk olmalıdır
rәhbәrliyin tendensiyalarından vә şәraitdәn asılı olaraq qәbul edilmәli, yaxud rәdd edilmәlidir; müәssisә üçün әn
çox әlverişli mәrkәzlәşmә dәrәcәsinin tapılmasıdır

248 A.Fayolun idarәetmәnin “İntizam” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

tәşkilatda qulluq çu nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müәssisәnin maraqlarından üstün qoyulmur;
dövlәtin maraqları vәtәndaşın, yaxud vәtәndaşlar qrupunun maraqlarından yüksәk olmalıdır
qulluqçuya hәr hansı hәrәkәtә aid iki vә daha çox әmri yalnız bir rәis verә bilәr
itaәt, sәy, fәaliyyәt, özünü aparmaq tәrzi, müәssisә ilә onun әmәkdaşları arasında müәyyәn edilmiş razılaşmaya
uyğun göstәrilәn zahiri hörmәt nişanәlәri
әdalәtli olmalı vә imkan daxilindә heyәti vә müәssisәni, işәgötürәni vә qulluqçunu qane etmәlidir; faydalı cәhdi
kompensasiya edәrәk sәyi hәvәslәndirmәk
eyni bir mәqsәdi güdәn әmәliyyatlar toplusu üçün bir rәhbәr vә bir proqram

249 A.Fayolun idarәetmәnin “Hakimiyyәt” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

eyni bir mәqsәdi güdәn әmәliyyatlar toplusu üçün bir rәhbәr vә bir proqram
sәrәncamlar vermәk hüququ vә onlara tabe olmağa mәcbur edәn qüvvә
itaәt, sәy, fәaliyyәt, özünü aparmaq tәrzi, müәssisә ilә onun әmәkdaşları arasında müәyyәn edilmiş razılaşmaya
uyğun göstәrilәn zahiri hörmәt nişanәlәri
tәşkilatda qulluq çu nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müәssisәnin maraqlarından üstün qoyulmur;
dövlәtin maraqları vәtәndaşın, yaxud vәtәndaşlar qrupunun maraqlarından yüksәk olmalıdır
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qulluqçuya hәr hansı hәrәkәtә aid iki vә daha çox әmri yalnız bir rәis verә bilәr

250 A.Fayolun idarәetmәnin “Әmәk bölgüsü” prinsipinә aid olan cәhәt hansıdır

•

eyni bir mәqsәdi güdәn әmәliyyatlar toplusu üçün bir rәhbәr vә bir proqram
diqqәtin vә hәrәkәtin yönәldilmәli olduğu obyektlәrin sayının ixtisara salınmasına imkan verir ki, bu da eyni sәy 
lәrin göstәrilmәsi ilә istehsalın kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin qaldırılmasına kömәk edir
itaәt, sәy, fәaliyyәt, özünü aparmaq tәrzi, müәssisә ilә onun әmәkdaşları arasında müәyyәn edilmiş razılaşmaya
uyğun göstәrilәn zahiri hörmәt nişanәlәri
sәrәncamlar vermәk hüququ vә onlara tabe olmağa mәcbur edәn qüvvә
qulluqçuya hәr hansı hәrәkәtә aid iki vә daha çox әmri yalnız bir rәis verә bilәr

251 A.Fayol idarәetmәnin neçә ümumi prinsipini ifadә etmişdir

•

12.0
14.0
8.0
10.0
9.0

252 Fayola görә istәnilәn tәşkilatın idarә edilmәsindә başlıca tәyinedici funksiya hansıdır

•

sığorta
texniki
kommersiya
inzibati
maliyyә

253 Fayola görә istәnilәn tәşkilatın idarә edilmәsi altı әsas funksiya qrupundan ibarәtdir. Bu әsas qrupa daxil
olmayanı göstәrin

•

inzibati
texniki
kommersiya
seçki
maliyyә

254 Fayola görә istәnilәn tәşkilatın idarә edilmәsi aşağıdakı әsas funksiya qrupundan ibarәtdir

•

inzibati
texniki
kommersiya
hamısı
maliyyә

255 A.Fayol elmi idarәetmәyә klassik tәrif vermişdi –

•

iqtisadiyyatın struktur cәhәtdәn yenidәn qu rulmasının ardıcıl hәyata keçirilmәsi, әlverişli sahibkarlıq vә in 
vestisiya mühitinin yaradılması demәkdir
tәsәrrüfatçılığın yeni modelini yaratmağa vә ekoloji istiqamәtә yönәlmiş metodların geniş yayılmasına imkan
verәn idarәetmә demәkdir
hamısı
informasiyanın işlәnmәsinin müasirliyinin tәmin edilmәsindә mü hüm tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә
demәkdir
idarәetmә qabaqcadan görmәk, tәşkil etmәk, sәrәncam vermәk, koordinasiya etmәk vә nәzarәt etmәkdir

256 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә “İnzibatçılıq nәzәriyyәsi”nin yaradıçısı hansıdır
M.Prelo
F.Teylor
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•

D.Keveney
B.Barri
Anri Fayol

257 A.Fayolun «Ümumi vә sәnaye idarәetmәsi» kitabında şәrh etdiyi nәzәriyyәsinin adı nәdir

•

dövlәtçilik nәzәriyyәsi
inzibatçılıq nәzәriy yәsi
milli iqtisadi planlaşdırma nәzәriyyәsi
korrelyativ vә pro porsio nallılıq nәzәriyyәsi
ictimai tәsәrrüfat nәzәriyyәsi

258 Fransada әdalәtli olaraq inzibatidövlәt idarәçiliyi nәzәriyyәsini klassiki hesab edirlәr –

•

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

259 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә, әsәrlәrindә institut anlayışını xülasә edәn vә bununla inzibati
dövlәt idarәetmәsinә institusional yanaşmanın әsasını qoymuş alimlәr hansılardır

•

M.Prelo vә F.Teylor
L.Dyu qi vә M.Oriu
Anri Fayol vә B.Barri
D.Keveney vә B.Barri
F.Teylor vә Anri Fayol

260 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә A.Esmenin müәllifi olduğu konstitusiya hüququ normaları,
ölkәdә dövlәt idarәetmәsi haqqında yazdığı monoqrafiyanın adı nәdir

•

heç biri
konstitusiya hüququnun elementlәri
Fransa mülki qulluğu
müasir dövlәt inzibatçılığı
idarәetmәnin sinergetik fәlsәfәsi yeni dialoq naminә

261 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә “konstitusiya hüququnun elementlәri” monoqrafiyasının müәllifi
kimdir

•

D.Keveney
A.Esmenin
B.Barri
M.Oukşott
Çörçil

262 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә XXIcu әsrin sonunda konstitusiya hüququ normaları, ölkәdә
dövlәt idarәetmәsinin daha geniş şәklini tәqdim etdilmiş monoqrafiya hansıdır 

•

heç biri
konstitusiya hüququnun elementlәri
Fransa mülki qulluğu
müasir dövlәt inzibatçılığı
idarәetmәnin sinergetik fәlsәfәsi yeni dialoq naminә

263 Tәşkilati kibernetikanın mәrkәzi anlayışı olan “balanslı сисtем” anlayışını elmә kim daxil etmişdir
D.Keveney

•
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•

S.Bier
B.Barri
M.Oukşott
Çörçil

264 S.Bier tәşkilati kibernetikanın mәrkәzi anlayışı olan hansı anlayışını daxil etdi

•

sosial sistem
balanslı sistem
tәminatçı sistem
dayanıqlı inkişaf
şәbәkә sistem

265 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyindә hansı istiqamәt bizim hissiyatımızın duya bilәcәyi gizli vә müşahidә
edilmәyәn mexanizmlәrin tәsiri ilә yaranan fenomenlәri izah etmәyә çalışır

•

ideyalizm
fanatizm
realizm
dualizm
struk turalizm

266 İngilis idarәçiliyi sistemindә tәşkilati kibernetika istiqamәti ....... yaranmışdır

•

sahibkarlığın etik aspektlәrinә diqqәtsizlik ucbatından
ifrat mexanik liyi ilә seçilәn idarәetmә kibernetikasına әks kimi
zәrurәti ilә әlaqәdar dövlәt inzibatiidarәetmә orqanlarında struktur dәyişikliklәri prosesi nәticәsindә
problemli idarәetmә situasiyalarının hәll edilmәsinә mühәndis metodologiyasının tәtbiqinin uğursuz cәhdi kimi
iqtisadi inteqrasiya tәrkibinә daxil olan iqtisadi subyektlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәri zamanı

267 Tәşkilati kibernetikanın sosialfәlsәfi paradiqması –

•

dualizmdir
strukturalizmdir
fanatizmdir
realizmdir
ideyalizmdir

268 «Yumşaq tәfәkkür» sistemi –

•

heç biri
problemli idarәetmә situasiyalarının hәll edilmәsinә mühәndis metodologiyasının tәtbiqinin uğursuz cәhdinin
әksi kimi ortaya çıx mışdı
sahibkarlığın etik aspektlәrinә diqqәtsizlik ucbatından yaranmışdır
zәrurәti ilә әlaqәdar dövlәt inzibatiidarәetmә orqanlarında struktur dәyişikliklәri prosesi nәticәsindә yaranmışdır
iqtisadi inteqrasiya tәrkibinә daxil olan iqtisadi subyektlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәri zamanı meydana gәlir

269 Aşağıdakılardan hansı istiqamәtin başında Lankaster Universitetinin hәyata keçirdiyi tәdqiqat
proqramının rәhbәri Piter Çekland durur

•

“neosfera kon sepsiyası”
«Yumşaq tәfәkkür»
“Klaster konsepsiyasını”
“Paketli yanaşma”
“Mәqsәd vә vәtәndaş konsepsiyasını”

270 «Yumşaq tәfәkkür» sisteminin rәhbәri hansıdır
D.Keveney

•
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•

Piter Çekland
B.Barri
M.Oukşott
Çörçil

271 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyinin mәqsәd vә vәtәndaş konsepsiyasını işlәyib hazırlamış alim hansıdır

•

L.Uayt
M.Oukşott
Çörçil
B.Barri
D.Keveney

272 Ötәn әsrin 5060cı illәrindә görkәmli ingilis filosofu M.Oukşott inzibatidövlәt idarәçiliyinin hansı
konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdır

•

neosfera kon sepsiyası
mәqsәd vә vәtәndaş konsepsiyasını
yetәrli elmiempirik nailiyyәtlәr dayanıqlı inkişaf konsepsiyası
Klaster konsepsiyasını
dayanıqlı inkişaf konsepsiyası

273 B.Barri aşağıdakı anlayışından hansını nәzәrdәn keçirmişdir

•

hamısı
xarizmatik lider
bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik
uduşlar vә itkilәr
texnoloji vә dinamik

274 B.Barri hәdә vә vәdlәr yolu ilә hәyata keçirilәn hansı konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdır

•

“özәldövlәt tipli” dövlәt hakimiyyәti
“iqtisadi tipli” dövlәt hakimiyyәti
“korporativ tipli” dövlәt hakimiyyәti
“keçid tipli” dövlәt hakimiyyәti
“komanda tipli” dövlәt hakimiyyәti

275 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyindә hansı alim hәdә vә vәdlәr yolu ilә hәyata keçirilәn «iqtisadi tipli»
dövlәt hakimiyyәti konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdır

•

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

276 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyi mәktәbindә iqtisadi istiqamәt İkinci Dünya müharibәsindәn sonra hansı
vәziyyәti aldı

•

e ) heç biri
gücünü artırmağa başladı
c ) tәnәzzülә uğradı
b ) yararsız olmağa başladı
d ) dәyişmәz qaldı

277 “Yalnız dünya müharibәlәri dövründә baş nazir vәzifәsini marjinal, qeyriadi şәxsi kefiyyәtlәrә malik
novator tuta bilәr” fikri kimә mәxsusdur
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•

L.Uayt
Çörçil
Fris Rotlisberger
D.Keveney
Abraham Maslou

278 M.Veberin aşağıdakı anlayışlardan hansını irәli sürmüşdür

•

xarizmatik lider
bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik
e ) postindustrial cәmiyyәt
xәrclәr vә qazanc
c ) sosial әdalәt

279 Böyük Britaniyanın dövlәt strukturlarında liderlik formalarına mәdәni amillәrin tәsiri haqda maraqlı
fikirlәri hansı alimin işindә dә tapmaq olar

•

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

280 Hansı alimlәr Qlazqonun siyasi dairәlәrini tәdqiq edәrәk aşkar etdilәr ki, şәhәr şurası üzvlәrindә
«demokratiyaya simpatiya» partiya fәallarında olduğundan xeyli zәifdir

•

e ) E.Smitlә
hamısı
J.Brend
J.Bajınin
M.Marqo lis

281 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyindә seçilәn şәxslәr vә dövlәt mәmurları yekdilliklә hesab edirlәr ki,
mövcud dövlәt institutları sıravi vәtәndaşların tәlәblәrinә .......

•

«kobuddurlar»
«hәssasdırlar»
«sabitdirlәr»
«hissiyatsızdırlar»
«mülayimdilәr»

282 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyindә J.Bajınin fikrincә konsensusun dәrәcәsi –

•

hamısı
siyasi mәdәniyyәt vә fәallıq sәviyyәsindәn asılıdır
siyasi mәdәniyyәt vә intelektual hökümәtdәn asılıdır
intelektual hökümәt vә stimullaşdırma sәviyyәsindәn asılıdır
informasiya daşıyıcılarından vә stimullaşdırma sәviyyәsindәn asılıdır

283 E.Berq dövlәt qәrarlarının qәbul edilmәsinә tәsir edәn hamsıamil içәrisindә tәzyiqini qeyd edir

•

ictimai rәyin әnәnәvi olaraq ifadәçisi olan kütlәvi informasiya vasitәlәrinin
hamısı
hәmkarlar vә sәnayeçilәr tәşkilatının
baş nazirin
parlamentin sıravi üzvlәrinin

284 İngilis inzibatidövlәt idarәçiliyindә E.Berqin işlәrindә dövlәt idarәetmәsi hansı mәsuliyyәt anlayışı
nәzәrdәn keçirirdi:
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•

hamısı
ictimai rәy qarşısında mәsuliyyәt
parlamentdәn asılılığın lәğvi
problemlәrin birmәnalı tәhlilinә әsaslanan dövlәt siyasәtinin mәhdudlaşdırılması
hökumәtin fәaliyyәtini hәrәkәtә gәtirәn orqanların yüksәk sәlahiyyәtinin mәhdudlaşdırılması

285 U.Riz ingilissakson politoloji әnәnәsindә «dövlәt» termininin hansı әsas mәnasını qeyd edir

•

heç biri
hökumәt bir tәsisat kimi
qazanc әldә etmәk üçün yaradılmış qurumdur
öz misiyasını yerinә yetirәn tәşkilatın qoludur
müstәqil, asılı olmayan, motivlәşdirici fәaliyyәtlә mәşğul olan cәmiyyәtdir

286 İngilis inzibatidövlәt idarәetmәsindә N.Berlinin fikrincә, dövlәt idarәçiliyiniin fәlsәfәsindә әsas mәsәlә


•

sivil vә cәlb edici
mәcburetmә vә zor işlәtmәkdir
dağıtmaq vә yaymaqdır
inandırmaq vә cәlb etmәkdir
hamısı

287 1945ci ildәn sonra Yaponiyada milli ideya kimi istehlak cәmiyyәtinin qurulması götürülmüş vә “üç
sәrvәtә”  sahib olmaqda әks edilmişdir: televizor paltaryuyan maşın soyuducuya velosipet ev

•

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

288 Amerikada milli ideya –

•

istehlak cәmiyyәtinin qurulması
maddi gәlir
hәr kәs milyonçu ola bilәr
azadlıq hәr kәsә mәxsusdur
siyasәtlә hәr kәs mәşğul ola bilәr

289 .........  dövlәtin idarә olunması, milli әhәmiyyәtli işlәrin aparılması sәnәtidir

•

hamısı
tәcrübә
Siyasәt
demokratiya
iqtisadiyyat

290 Kömәkçi xidmәtlәr –

•

heç biri
müqavilә ilә fәaliyyәt göstәrirlәr, xidmәt sahәlәri dar çәrçivәdәdir
bilavasitә әhaliyә xidmәt göstәrәn inzibati vahidlәr bununla da bu inzibati idarәnin vә ya xidmәtin, mәsәlәn, poçt
bölmәsinin, bәlәdiyyә kitabxanasının, prefekturada şәxsiyyәt vәsiqәsi bürosunun yaradılması ilә әlaqәdar
mәsәlәlәri hәyata keçirir
sәrbәst, son mәqsәdlәrә malik olmayan inzibati qurumlardır, bu xidmәt növünә ehtiyac olduqda yardımlar göstәrә
bilәrlәr
sәrbәst, son mәqsәdlәrә malik olmayan inzibati qurumlardır. Onların fәaliyyәti digәr xidmәtlәrә, müxtәlif
vәsaitlәrә vә ya xidmәtlәrә sәrәn camın verilmәsi formasında maddi vә qeyrimaddi xarakterli yardımların
göstәrilmәsindәn ibarәtdir
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291 Operativ xidmәtlәr –

•

sәrbәst, son mәqsәdlәrә malik olmayan inzibati qurumlardır, bu xidmәt növünә ehtiyac olduqda yardımlar göstәrә
bilәrlәr
sәrbәst, son mәqsәdlәrә malik olmayan inzibati qurumlardır, onların fәaliyyәti digәr xidmәtlәrә, müxtәlif vәsaitlәrә
vә ya xidmәtlәrә sәrәn camın verilmәsi formasında maddi vә qeyrimaddi xarakterli yardımların göstәrilmәsindәn
ibarәtdir
heç biri
müqavilә ilә fәaliyyәt göstәrirlәr, xidmәt sahәlәri dar çәrçivәdәdir
bilavasitә әhaliyә xidmәt göstәrәn inzibati vahidlәr bununla da bu inzibati idarәnin vә ya xidmәtin, mәsәlәn, poçt
bölmәsinin, bәlәdiyyә kitabxanasının, prefekturada şәxsiyyәt vәsiqәsi bürosunun yaradılması ilә әlaqәdar
mәsәlәlәri hәyata keçirir

292 İnzibatidövlәt idarәetmәnin federal sistemi yerli idarәetmәnin әsas vahidlәri

•

şәhәr vә әyalәtlәr
departamentlәr vә şәhәr
departamentlәr vә qraflıq
qraflıq vә şәhәr
departamentlәr vә әyalәtlәr

293 İdarәetmәnin (qraflıq, şәhәr) yerli sәviyyәsi hәm unitar, hәm dә federal dövlәtlәrdә inzibati
idarәetmәnin yerli sәviyyәsindә, bir qayda olaraq, hansı әsas funksiya yerinә yetirir

•

ictimai tikintinin planlaşdırılması
polisin vә yanğınsöndürmә mühafizәsinin tәmin edilmәsi, elәcә dә sәhiyyә xidmәtlәri dә daxil olmaqla, ictimai
tәhlükәsizlik
yaşlı, әlil vә uşaqlara yardım proqramları
hamısı
zonalaşdırma, yol tәhlükәsizliyi, istehlakçıların müdafiәsi dә daxil olmaqla, funksiyaları tәnzimlәyәn

294 Milli (federal) idarәetmә sәviyyәsi ......... ibarәtdir

•

hakimiyyәt aparatından
ölkәlәrin әksәriyyәtindә bu sәviyyә prezident rәhbәrliyindәn
ali mәhkәmәdәn
parlament aparatından
hamısı

295 İnzibatidövlәt idarәetmәsinin unitar sisteminin çatışmazlıqlarına aiddir –

•

yerli sәviyyәdә operativ qәrarların qәbulu imkanının olması
vәtәndaşlar daha çox yerli rәhbәrliyә yaxın olur, ona görә dә onların vәzifәli şәxslәrinә tәsir göstәrә, qәrarların
necә qәbul edilmәsini vә onların nәticәlәrinin necә olmasını görә bilirlәr
hamısı
yerli rәhbәrlik ilә yeni proqramları eksperimentdәn keçirmәk iri inzibati vahidlәrdә olduğundan daha asandır
dövlәtlәrdә konsentrasiyası vәtәn daşlarda elә bir tәsәvvür yarada bilәr ki, yerli problemlәrin hәlli zamanı hansısa
fәallıq göstәrmәk faydasızdır, çünki istәnilәn hakimiyyәt pay taxta әsaslanır.

296 Unitar sisteminin hansı aşağıdakı xüsusiyyәti vardır

•

hakimiyyәt vә mәrkәzi rәhbәrlik yerli hakimiyyәtlәr üzәrindә mühüm nәzarәtә malikdir
bәzi kommersiya mәq sәd lәrinә nail olmaq üçün birgә vә birbirni tamamlayan resurslardan istifadә әsasında
sinergetik effektә gәtirib çıxaran iki vә daha çox ortağın uzunmüddәtli vә dayanıqlı kooperasiyasının müxtәlif
formaları başa dü şü lür
adәtәn, uzunmüddәtli olmur, onlar ya hissәlәrә bölünür, ya da federasiyalara çevrilir
oraya daxil olan әrazilәrә çoxlu muxtariyyәt verir
artıq mövcud olan әlaqәlәrdә dәyişikliklәr baş verir, bәzi işçilәr eyni zamanda iki rәhbәrliyin tabeliyindә olurlar

297 Federal quruculuq zamanı dövlәtin inzibati funksiyaları hüquqi vә faktiki olaraq .......... arasında
paylaşdırılır
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•

hamısı
departamentlәr subyektlәri
әyalәtlәr subyektlәri
federasiya subyektlәri
qraflıq subyektlәri

298 Federal sistemdә dövlәtlәrin әksәriyyәtindә idarәetmәnin hansı sәviyyәsi vardır

•

heç biri
unitar, milli vә yerli
unitar, regional vә yerli
milli, regio nal vә unitar
milli, regio nal vә yerli

299 Milli birliyin saxlanılmasında yeganә üsul kimi çıxış edir –

•

heç biri
kommuna tipi
unitar tipi
federal tipi
әyalәt tipi

300 Konfederasiyalara xas olan cәhәt aşağıdakılardan hansıdır

•

hamısı
oraya daxil olan әrazilәrә çox az muxtariyyәt verir, әsas idarәetmә bilavasitә paytaxtdan hәyata keçirilir
bәzi kommersiya mәq sәd lәrinә nail olmaq üçün birgә vә birbirni tamamlayan resurslardan istifadә әsasında
sinergetik effektә gәtirib çıxaran iki vә daha çox ortağın uzunmüddәtli vә dayanıqlı kooperasiyasının müxtәlif
formaları başa dü şü lür.
adәtәn, uzunmüddәtli olmur, onlar ya hissәlәrә bölünür, ya da federasiyalara çevrilir
artıq mövcud olan әlaqәlәrdә dәyişikliklәr baş verir, bәzi işçilәr eyni zamanda iki rәhbәrliyin tabeliyindә olurlar

301 Unitar sistemә malik әrazi bölgüsü departament olan ölkә aşağıdakılardan hansıdır

•

İtaliya
İsveçrә
Braziliya
Fransa
İsveç

302 İnzibati әrazi bölgüsü İsveçrәdә aşağıdakılardan hansıdır

•

ştatlar
kantonlar
qraflıq
әyalәtlәr
qraflıq

303 İnzibati әrazi bölgüsü Braziliyada aşağıdakılardan hansıdır

•

kantonlar
ştatlar
qraflıq
әyalәtlәr
qraflıq

304 İnzibati әrazi bölgüsü İsveçdә aşağıdakılardan hansıdır

•

kantonlar
qraflıq
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•

әyalәtlәr
departamentlәr
ştatlar

305 İnzibati әrazi bölgüsü İtaliyada aşağıdakılardan hansıdır

•

kantonlar
әyalәtlәr
qraflıq
departamentlәr
ştatlar

306 İnzibati әrazi bölgüsü Fransada aşağıdakılardan hansıdır

•

kantonlar
departamentlәr
qraflıq
әyalәtlәr
ştatlar

307 Hansı sistemә görә oraya daxil olan әrazilәrә çox az muxtariyyәt verir, әsas idarәetmә bilavasitә
paytaxtdan hәyata keçirilir

•

hamısı
unitar
federal
kommuna
inzibati

308 Dövlәtin әrazicә tәşkilinin müәyyәnlәşdirilmәsi nöqteyinәzәrdәn inzibatidövlәt idarәetmәnin hansı tipi
var

•

inzibati vә kommuna tipi
unitar vә federal tipi
unitar vә kommuna tipi
kommuna vә federal tipi
inzibati vә federal tipi

309 İnzibatidövlәt idarәetmә strukturuna tәsir göstәrәn hansı rejimlәr çәrçivәsi daxilindә inzibati orqanlar
fәaliyyәt göstәrir

•

heç biri
siyasi rejimlәrdir
natamam quruluşdur
qeyrisabitlikdir
destruktiv mövqedir

310 İnzibatidövlәt idarәetmә strukturuna tәsir göstәrәn daha bir mühüm amil –

•

heç biri
siyasi rejimlәrdir
natamam quruluşdur
qeyrisabitlikdir
destruktiv mövqedir

311 Hansı alim tәrәfindәn Alman inzibatidövlәt idarәetmәsinin müxtәlif sәviyyәlәrindә münaqişәlәrin
tәnzimlәnmәsi vә «kanalizasiyalaşdırılması» üsullarını tәklif etmiş vә münaqişәlәri tәsdiqlәyәn, onların
gedişini rәsmilәşdirәn liberal yüksәk mobilli cәmiyyәt proqramını işlәmişdir
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•

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

312 Aşağıdakılardan hansı Alman inzibatidövlәt idarәetmә mәktәbinin nümayәndәsi deyil

•

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

313 Aşağıdakılardan hansı Alman inzibatidövlәt idarәetmә mәktәbinin nümayәndәsidir

•

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

314 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı R.Darendorfa mәxsusdur

•

dualizm nәzәriyyәsi
sosial münaqişә nәzәriyyәsi
milli iqtisadi planlaşdırma nәzәriyyәsi
inzibatçılıq nәzәriy yәsi

315 Almaniya inzibatidövlәt idarәetmәsindә sosial münaqişә nәzәriyyәsinin yaradıcısı kimdir

•

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

316 Almaniya inzibatidövlәt idarәetmәsinә monistik yanaşmanı kimlәr tәklif edir

•

heç biri
bihevioralizm tәrәfdarları
yerli özünüidarәetmәnin dövlәtçilik nәzәriyyәsinin
strukturfunksional yanaşma tәrәfdarları
"sosial rifah" nәzәriyyәsi tәrәfdarları

317 Lüdviq Erhardın konsepsiyasına görә dövlәt inzibatçılığında iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi tәd
birlәrinin güclәndirilmәsini nәzәrdә tutur

•

sinfi ziddiyyәtlәrin yumşaldılması üzrә böyük tәdbirlәr vasitәsilә konservativ sosial strukturu aradan qaldırılması
hamısı
iq tisadi böhranların yumşaldılması üzrә böyük tәdbirlәr vasitәsilә konservativ sosial strukturu aradan qaldırılması
mülkiyyәtin paylanması
kapitalın demokratiklәşdirilmәsi

318 Lüdviq Erhardın konsepsiyası dövlәt inzibatçılığının ....... rolunun artırılması ilә bağlıdır

•

xarici «mәnәvi» amil
sosial
iri korporasiyaların
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әsas iqtisadi resurs
bәrqәrar olmasında özül

319 Aşağıdakı fikrlәrdәn hansı V.Veberә mәxsusdur

•

hamısı
Dövlәt aparatının kәmiyyәtcә artırılması vә onun so sial funksiyalarının genişlәndirilmәsi pis xidmәt ola bilәr.
Dövlәtin mexaniki artımını tәlәb etmәk  vәziyyәti daha da pislәşdirmәk demәk dir
Müasir adam tamamilә idarәedilәn olur
Döv lәt insanlarla yaşayır: insan onu әsaslandırır, formalaşdırır, ona rәhbәrlik edir vә eyni zamanda onu öz taleyi
kimi qәbul edәrәk orada yaşayır
Biz şahidik ki, cәmiy yәtin inzibatidövlәt idarәlәri, qanunlar, elәcә dә sosialsiyasi struk turların timsalında
mövcud olan qarşıda formaları insanın xarici dayaq larıdır

320 Almaniya inzibatidövlәt idarәetmәyә sosioloji yanaşma üçün әn tipik konsepsiya kimin konsepsiyasıdır

•

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

321 «Dövlәt insanlarla yaşayır: insan onu әsaslandırır, formalaşdırır, ona rәhbәrlik edir vә eyni zamanda onu
öz taleyi kimi qәbul edәrәk orada yaşayır» fikri Almaniyada inzibatidövlәt idarәçiliyindә kimә mәxsusdur

•

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

322 Klassik әnәnәlәr ruhunda olan alman siyasәtçilәrinin böyük hissәsi dövlәt inzibatçılığının tәcәssümündә
....................... reallaşması sferasını görür

•

әmәk potensialının
transsendental idrakı, daimi dәyәrlәri vә azad lığın
insan kapitalının
innovasiya qәrarlarının qәbul edilmәsi, layihәyә qәdәr, layihә qәrarlarının tәhlili vә әsaslandırılması sahәsindә
müxtәlif xid mәtlәr tәk lif etmәklә layihәnin
mәhsul vә xidmәtlәrin

323 “Almaniyada dövlәt әnәnәlәrinin möhkәmliyi sәbәbindәn indiyә qәdәr bir konsepsiya mövcud olmaqda
davam edir ki, bu konsepsiyaya görә siyasәt elmi – dövlәtçilikdir” fikri hansı siyasәtçiyә mәxsusdur

•

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

324 Avropadakı inzibatidövlәt idarәetmә mәktәblәri arasında әn nüfuzlusu hansımәktәbidir

•

Fransız
İsveç
Alman
İngiltәrә
Amerika

325 Fransız dövlәt inzibatçılığı mәktәbinin tәhlilindә Fransanın keçmiş prezidenti Jiskar d¢Estenin hansı
konsepsiyasını tәklif edir
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•

neosfera kon sepsiyasını
sosial dövlәt konsepsiyasını
yetәrli elmiempirik nailiyyәtlәr dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını
Klaster konsepsiyasını
dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını

326 Fransız dövlәt inzibatçılığı mәktәbinin tәhlilindә Fransanın keçmiş prezidenti Jiskar d¢Estenin hansı
kitabını çox әhәmiyyәtlidir

•

Krala şah
Fransız demokratiyası
İqtisadi nәzәriyyәnin prin sip lәri
İnsan cәmiy yәtinin gәlәcәyi
İnzibatçılıq fәlsәfәsi

327 Filosof dövlәt aparatında tәrәfdaşlıq haqda yazırdı:

•

hamısı
bürokratlar hәmişә birbirini pis yerinә yetirilmiş işә görә müxtәlif sanksiyalardan müdafiә edirlәr
qarşı olmaqlarını vurğulayır, dövlәtә olan dәrin inamsızlığını, onu zәiflәtmәyә qeyriixtiyari meyilliyini qeyd
edirlәr
yerli hakimiyyәt orqanlarının sәlahiyyәti, xüsusәn dә bәlәdiyyә vә kommunalar sәviyyәsindә әhәmiyyәtli surәtdә
genişlәndimәyi, zәhmәtkeşlәri dövlәt işlәrini idarәetmәyә geniş cәlb etmәyә tәklif edirdi
etibarlı, möhkәm, iradәli hakimiyyәtin olğunu nәzәrә alaraq dövlәtә etimatını qeyd edirdilәr

328 Fransız filosofu Alenin fikrincә ünsiyyәtin baş verdiyi insanların çevrәsi, yerinә yetirilәn işin xarakteri
tәdricәn dövlәt qulluqçularında bir sıra xarakterik keyfiyyәtlәri inkişaf etdirir:

•

әdabazlıq
hamısı
mәxfiliyә meyillik
son dәrәcә ehtiyatlılıq
skeptisizm

329 «Radikalların doktrina elementlәri» hansı tanınmış Fransız filosofuna mәxsusdur

•

Fayol
Alen
Q.Emerson
M.Ponyatovski
F.Teylor

330 Fransız inzibati dövlәt idarәçiliyinin yeni tip daha bir radikal nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnmişdir

•

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

331 E.Fоr öz konsepsiyasında –

•

hökumәtә fәaliyyәtlәri ilә әlaqәdar informasiyaların yığılması işinin tәşkilindә yeni metodlardan istifadәni dә
tәklif edir
yerli hakimiyyәt orqanlarının sәlahiyyәti, xüsusәn dә bәlәdiyyә vә kommunalar sәviyyәsindә әhәmiyyәtli surәtdә
genişlәndimәyi, zәhmәtkeşlәri dövlәt işlәrini idarәetmәyә geniş cәlb etmәyә tәklif edirdi
xalqla hakimiyyәt arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilәr
gәlir vergisinin daha dinamik olduğu üçün mәrkәzi idarә tәrәfindәn, daşınmaz әmlakdan alınan vergilәri, o
cümlәdәn bina vә әrazi vergisinin yerli özünüidarәlәr tәrәfin dәn müәy yәn edilib, toplanmasını tәklif edir
etibarlı, möhkәm, iradәli hakimiyyәtin olğunu nәzәrә alaraq dövlәtә etimatını qeyd edirdilәr
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332 F.Qoqel vә A.Qroseye qeyd edirdilәr ki, mәhz ......... amillәr Fransada dövlәt institutlarını xüsusilә
sabitsizlәşdirir

•

daxili vә xarici
sub yektiv
qanuni
obyektiv
kollektiv

333 F.Qoqel vә A.Qroseye «Fransada siyasәt» kitabında fransızların dövlәtә .......

•

heç biri
qarşı olmaqlarını vurğulayır, dövlәtә olan dәrin inamsızlığını, onu zәiflәtmәyә qeyriixtiyari meyilliyini qeyd
edirlәr
etibarlı, möhkәm, iradәli hakimiyyәtin olğunu nәzәrә alaraq dövlәtә etimatını qeyd edirdilәr
inandıqlarını vә cәmiyyәtin uğurlu gәlәcәyini dövlәtin iqtisadi maraqları ilә üstüstә düşdüyünü qeyd edirlәr
xalqla hakimiyyәt arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilәr

334 M.Duverje özünün hansı kitabında qeyd edir ki, politoloqların nәzәri konsepsiyaları prezidentә, baş
nazirә, dövlәt vә siyasi xadimlәrә faydalı olmalıdır, әks halda onlar mәnalarını itirirlәr

•

Rәqabәt
Krala şah
İqtisadi nәzәriyyәnin prin sip lәri
İnsan cәmiy yәtinin gәlәcәyi
İnzibatçılıq fәlsәfәsi

335 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә Duverje institut anlayışında iki elementi ayrıayrı hissәlәrә
parçalayır:

•

strukturu vә cismi
strukturu vә әqidәni
hakimiyyәt vә mәdәniyyәti
cismi vә әqidәni
hakimiyyәt vә әqidәni

336 Fransız inzibatidövlәt idarәetmәsindә Duverjeyә görә institutlar –

•

hamısı
insan münasibәtlәrinin mәlum modellәri, konkret münasibәtlәr isә bunların sürәtidir ki, onlar belәliklә, sabit,
dayanıqlı vә möhkәm birlәşmiş xarakter әldә edir
bir ideologiyaya vә ya ümumi tәlәbatlara görә birlәşmiş, nüfuza vә tәsbit edilmiş qaydalara tabe olunmuş insan
kollektividir
ümumi hüquqi şәklә salınmış vә müәyyәn quruluşda olan insan kollektivi yox, sadә hüquq normaları sistemidir
qlobal prob lemlәrin hәllindә aktiv fәaliyyәt göstәrmәk, ixtisaslaşdırılmış, әmәk daşlıq postindustrial cәmiyyәtdә
dövlәtin mühüm funksiyalarından birinә çevrilmişdir

337 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün yeni quruluşuna aid deyil

•

multimedia kommunikasiyalar
neft hasilatı vә emalı
qeyriәnәnәvi energetika
biotexnologiyalar
molekulyar elektronika

338 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün yeni quruluşuna aiddir

•

multimedia kommunikasiyalar
hamısı
qeyriәnәnәvi energetika
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biotexnologiyalar
molekulyar elektronika

339 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün postindustrial quruluşuna aid deyil

•

nüvә energetikası
metallurgiya
yarımkeçiricilәr texnologiyası
proqram tәminatı
rabitәnin optiklifli xәtlәri

340 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün postindustrial quruluşuna aiddir

•

nüvә energetikası
hamısı
yarımkeçiricilәr texnologiyası
proqram tәminatı
rabitәnin optiklifli xәtlәri

341 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün sәnaye quruluşuna aid deyil

•

neft hasilatı vә email
proqram tәminatı
metallurgiya
avtomobilqayırma
elektrotexnika

342 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün sәnaye quruluşuna aiddir

•

elektrotexnika
hamısı
metallurgiya
avtomobilqayırma
neft hasilatı vә email

343 Postindustrial cәmiyyәt anlayışının konkretlәşdirilmәsi üçün әsas texnoloji quruluşuna daxildir

•

heç biri
sәnaye, postindustrial vә yeni quruluş
ancaq postindustrial quruluş
ancaq sәnaye quruluşu
ancaq yeni quruluş

344 Hansı variantda qeyd edilәn cavab «insan aktivlәri» dәyәrinin işlәnilmәkdә olan göstәricilәridir

•

hamısı
iqtisadi imkanlar vә sosial hәrәkat indikatorları
texnoloji quruluşların inkişaf sәviyyәsi
cәmiyyәtdә mövcud olan mәhdud makroiqtisadi
balansın likvidlik (pula çevrilәbilmә)

345 Sosial problemlәrin aşkar edilmәsi, öyrәnilmәsi vә qarşısının vaxtında alınması üçün mәqsәdli .............
istifadә mühüm effekt verә bilәr

•

heç biri
nailiyyәt büdcәlәrindәn
qeyribüdcә fondlarından
maliyyә büdcәsindәn
yerli büdcәsindәn
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346 Sosial Hesablar Sisteminin yaradılması üzrә işlәr aşağıda qeyd edilәn hansı mәqsәdә çatmaq üçün
yönәldilmәlidir:

•

iqtisadi imkanlar vә sosial hәrәkat indikatorlarının axtarışı
hamısı
sosial xәrclәrin ölçülmәsi
yenilәşdirmәlәrin sosial mәsrәflәrinin vә xeyrinin ölçülmәsi
sosial tәlәbatların müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә «maliyyә büdcәlәri»nin yaradılması

347 Cәmiyyәtdә korporativ hakimiyyәt artdıqca, postindustrial inkişafın tam sәciyyәlәndirilmәsi üçün
............ tәtbiq edilmәsi zәrurәti meydana çıxır

•

baş verәnlәrin mәrkәzindә yeni mülkiy yәt sisteminin
Sosial Hesablar Sisteminin
qarşılıqlı münasibәtlәrinin mütәrәqqi sisteminin
yerli özünüidarәnin qarşılıqlı münasibәtlәri sisteminin
sәrt in zibatiamirlik sisteminin

348 Milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını .........

•

heç biri
genişlәndirir
azaldır
tәnәzzülә uğradır
sabit saxlıyır

349 Postindustrial inkişafın makroiqtisadi göstәricilәrini, müxtәlif iqtisadi hadisә vә tәzahürlәrin
ölçülmәsindә istifadә edilәn aşağıdakı hansı tip uçot sistemi fәaliyyәtdәdir

•

Milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını genişlәndirir
hamısı
Pul axınlarının milli hesabı ev tәsәrrüfatları vә hökumәt dә daxil olmaqla fond axınlarının maliyyә vә qeyri
maliyyә vahidlәri arasında fond axınlarını izlәyir
Milli gәlir vә milli mәhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi dәyәrini cәmlәşdirir
vә xalis gәlirin ev tәsәrrüfatları, hökumәt, biznes vә xarici iqtisadi agentlәr tәrәfindәn bölüşdürülmәsini әks etdirir
Milli sәnaye hesabları müxtәlif biznes vahidlәri, hökumәt, ev tәsәrrüfatları vә xarici iqtisadi agentlәr arasında
alınmış vә satılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirir

350 Postindustrial inkişafın makroiqtisadi göstәricilәrini, müxtәlif iqtisadi hadisә vә tәzahürlәrin
ölçülmәsindә istifadә edilәn aşağıdakı neçә tip uçot sistemi fәaliyyәtdәdir

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

351 «Az olsun, yaxşı olsun» prinsipi neçәnci әsrin әn geniş yayılmış iqtisadi prinsiplәrindәn biridir

•

XVII
XX
XVIII
XXI
XIX

352 Analoji müәssisә  şәbәkәlәr müxtәlif formalarda fәaliyyәt göstәrir vә bu formalara aşağıdakılardan
hansı aiddir:

•

xarici nәticәlәri tәmin edәn mәrkәzlәr
hamısı
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•

lisenziyalaşdırma
vasitәçilik
daxili nәticәlәri tәmin edәn yoldaşlıq

353 Korporativ dövlәt müxtәlif kanallar sistemi vasitәsilә aşağıda qeyd olunan hansı mәsәlәnin hәllini
reallaşdırmalıdır:

•

yüksәk texnologiyaların inkişaf sahәlәrinә investisiya qoyuluşuna yardımçı olmaq
hamısı
informasiya şәbәkәlәrinin yaradılması işini sürәtlәndirmәk, hamının bu sistemdәn istifadә imkanını tәmin etmәk,
bu şәbәkәlәrin sabit fәaliyyәtini vә demok ratikliyini tәmin etmәk
Vәtәndaşların yaradıcılıq potensialının geniş tәkrar istehsalı sferasını fasilәsiz tәhsil sistemi qismindә inkişaf
etdirmәlidir
yüksәk texnologiyaların inkişafının prioritet istiqamәtlәrini müәy yәnlәşdirmәk

354 Azәrbaycan cәmiyyәtindә korporativ hakimiyyәtin artması xüsusiyyәtlәri hansından ibarәt ola bilәr:

•

dövlәt sosial texnologiyadır
hamısı
dövlәt ictimai rifahın istehsalçısıdır
dövlәt qlobal problemlәrin hәllini reallaşdıran institutdur
dövlәt nәhәng investordur

355 C.Makdermota görә neçә korporativ sinif mövcuddur

•

1.0
3.0
4.0
2.0
5.0

356 Superindustrial modelin yaradıcısı kimdir

•

O.Toffler
Y.Meen
L.Uayt
Platon
heç biri

357 “Cәmiyyәtdә korporativ hakimiyyәtin artması xüsusiyyәtlәri” müasir dövrün aparıcı alimlәrindәn olan
O.Tofflerin hansı modelindә bildirilirdi

•

reqressiya
iqtisadi mәkanın tarazlıq
sivilizasiyanın inkişafı
superindustrial
korporativ holdinq

358 Platon hansı quruluşu özündәn әvvәlki quruluşun – demokratiyanın xәlәfi vә bir nәfәrin hamını idarә
etmәsi sistemi kimi sәciyyәlәndirmişdir

•

oliqarxiyadan
demokratiyadan
heç biri
tiraniyanı
timo kratiyadan

359 Mükәmmәl quruluşlu dövlәtdәn kәnarlaşmış әn pis dövlәt quruluşunu Platon ........... adlandırmışdır
timo kratiyadan
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•

heç biri
tiraniyanı
demokratiyadan
oliqarxiyadan

360 Platon «mәnfi tipli» dövlәt quruluşundan yәni ……… qorunmağı mәqsәdәuyğun hesab etmişdir

•

hamısı
timo kratiyadan
tiraniyadan
demokratiyadan
oliqarxiyadan

361 İdeal dövlәt haqqında  «Biz düzgün quruluşa malik dövlәti әzabları vә sağlamlığı onu tәşkil edәn
hissәlәrdәn asılı olan bәdәnlә eynilәşdiririk» fikrin sahibi kimdir

•

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

362 Müasir hәyatda Platonun ideal dövlәt haqqındakı fikirlәri hansı modeli ilә üstüstә düşür

•

Reqressiya
iqtisadi mәkanın tarazlıq
korporativ holdinq
superindustrial
sivilizasiyanın inkişafı

363 Әsas peşәlәri “Emal sәnayesi; istehsal, tәkrar emal olan” sәnaye cәmiyyәtindә aid olan region hansıdır

•

Afrika
SSRİ
Asiya
Latın Amerikası
Amerika Birlәşmiş Ştatları

364 Әsas peşәlәri kәndli, mәdәn fәhlәsi, balıqçı, qara fәhlә olan Postindustrial cәmiyyәtә aid olan region
hansıdır

•

Afrika
Latın Amerikası
Qәrbi Avropa
Amerika Birlәşmiş Ştatları
Yaponiya

365 Hasilat sahәlәri: kәnd tәsәrrüfatı, mәdәn işlәri, balıqçılıq olan “Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәt”ә aid olan
region hansıdı

•

Afrika
Qәrbi Avropa
heç biri
Yaponiya
Amerika Birlәşmiş Ştatları

366 ABŞ, Yaponiya, Qәrbi Avropanın güclü iqtisadiyyata malik olan dövlәtlәrindә korporativ hakimiyyәtin
artmasının aşağıdakı keyfiyyәt parametrini görmәk olar:
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•

iqtisadiyyatda mәşğul olanların әksәriyyәtini tәşkil edәn peşәkarlar vә texniki mütәxәssislәrdәn ibarәt yeni sinfin
 texnokratlar sinfinin formalaşması
hamısı
elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi vә XX әsrin 70ci illәrindәn başlayaraq, nәticә etibarilә, cәmiyyәtin nәzәri
biliklәrindәn asılılığı pro sesini sürәtlәndirәn informasiya texnologiyalarının genişşaxәli inkişafı
«İntellektual institutların» cәmiyyәtin aparıcı tәsisatlarına çevrilmәsi
xalq tәsәrrüfatının hasilat vә emal sahәlәrinin ictimai әmәk bölgüsündә struktur payının azalması, әksinә xidmәt
sferalarının geniş şәbәkәlәrinin inkişafı

367 Postindustrial dövrdә isә әsas iqtisadi resurs rolunu ........ oynayır

•

torpaq
kapital
әmәk
sahibkarlıq bacarığı
informasiya

368 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi sistemindә iqtisadi mәnafe daşıyıcılarına aiddir

•

fermer vә tәsәrrüfat üzvlәri
muzdlu işçilәr vә mülkiyyәtçilәr
firma vә banklar
kiçik vә iri sahib karlar
hamısı

369 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Qiymәt siyasәti”nın hansı tәsir sahәsinә aid deyil

•

daxili bazarın qorunması
ticarәt balansının formalaşması
әhalinin sosial müdafiәsi
elmitexniki tәrәqqi
iqtisadiyyatın strukturu

370 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Qiymәt siyasәti”nın hansı tәsir sahәsi var

•

iqtisadiyyatın strukturu
ticarәt balansının formalaşması
hamısı
daxili bazarın qorunması
әhalinin sosial müdafiәsi

371 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Vergi siyasәti”nın hansı tәsir sahәsinә aid deyil

•

investisiya fәallığı
elmitexniki tәrәqqi
inflyasiya
sosial sahә
әhalinin sosial müdafiәsi

372 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Vergi siyasәti”nın hansı tәsir sahәsi var

•

sosial sahә
inflyasiya
elmitexniki tәrәqqi
investisiya fәallığı
hamısı

373 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Kredit siyasәti”nın hansı tәsir sahәsinә aid deyil
qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası
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•

iqtisadi konyunktur
mәşğulluq
vergi siyasәti
iqtisadiyyatın sahә vә әrazi quruluşu

374 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Kredit siyasәti”nın hansı tәsir sahәsi var

•

iqtisadi konyunktur
iqtisadiyyatın sahә vә әrazi quruluşu
hamısı
mәşğulluq
qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası

375 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Valyutapul tәsәrrüfatı”nın tәsir sahәsinә aid deyil

•

Respublikanın ticarәt vә tәdiyyә balansının formalaşması
xarici ölkәlәrin iqtisadiyyatına mәxsus pul dövriyyәsi
qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası
dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәcmi vә strukturu
dönәrli valyutalara nisbәtdә milli valyutanın mәzәnnәsi

376 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә “Valyutapul tәsәrrüfatı”nın hansı tәsir sahәsi var

•

Respublikanın ticarәt vә tәdiyyә balansının formalaşması
hamısı
qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası
dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәcmi vә strukturu
dönәrli valyutalara nisbәtdә milli valyutanın mәzәnnәsi

377 Müasir iqtisadiyyatının idarә edilmәsinin tәşkilati quruluşunun özbaşına dәyişmәsi tamamilә .......

•

heç biri
yolverilmәz olmalıdır
münasibdir
mәqsәdәuyğundur
düzgündür

378 İqtisadiyyatın idarә edilmәsinin tәşkilatı quruluşunu müәyyәn edәn parametrlәr hansı düzgün
göstәrilmәmişdir:

•

idarәetmә funksiyalarının mәrkәzlәşdirmә sәviyyәsi
dövlәt özlәrini idarә edәn ayrıayrı icmalardan ibarәtdirki bunun әhatә genişliyinin sәviyyәsi
idarәetmә sisteminin iyerarxiya sәviyyәsinin sayı
müasir vәziyyәtdә dövlәtin apardığı iqtisadi siyasәt
dövlәt idarәçiliyindә işlәyәn idarәetmә heyәtinin tәrkibi vә peşәkar sәviyyәsi

379 İqtisadiyyatın idarә edilmәsinin tәşkilatı quruluşunu müәyyәn edәn parametrlәr aşağıdakılardan
hansıdır:

•

idarәetmә funksiyalarının mәrkәzlәşdirmә sәviyyәsi
hamısı
idarәetmә sisteminin iyerarxiya sәviyyәsinin sayı
müasir vәziyyәtdә dövlәtin apardığı iqtisadi siyasәt
dövlәt idarәçiliyindә işlәyәn idarәetmә heyәtinin tәrkibi vә peşәkar sәviyyәsi

380 Bu vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsi vә dövlәt idarәetmә funksiyalarının bazar iqtisadiyyatı şәraitindә icrası
iqtisadiyyatın idarә edilmәsi sisteminin ideologiyasının dәyişdirilmәsini vә buna uyğun olan lazımi praktiki
işlәrin görülmәsini zәruri edir:
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•

irimәqsәdli layihәlәrin hәyata keçirilmәsindә dövlәt sahib karlığına tәminat
hamısı
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan fәaliyyәtin aparılmamasına tәminat
dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә tutulan hәr bir verginin müvafiq vergi ödәyicilәrindәn tutulmasına tәminat
tәsәrrüfat subyektlәrinin iqtisadi fәallığının stimullaşdırılmasına tәminat

381 Mülkiyyәt hüququna tәminatı dedikdә hansı mülkiyyәt formalarının qorunması nәzәrdә tutulur

•

ictimai tәşkilatların mülkiyyәtin
hamısı
dövlәt mülkiyyәtin
özәl mülkiyyәtin
bәlәdiyyә mülkiyyәtin

382 Müasir şәraitindә demokratik dövlәtin idarәetmә sistemi aşağıdakı mühüm vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
imkanını yaratmalıdır:

•

müxtәlif inzibati, regional vә vәzifә imtiyazlarının lәğvinә tәminat
hamısı
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş mülkiyyәt, әmәk, kapital vә sosial yardım üzrә gәlirlәrә vә onların real
dәyәrinә tәminat
әmәkhaqqının minimum hәddinә, müvafiq standartlara uyğun iş şәraitinә dövlәt tәminatı
ç) tәhsil, mәnzil vә sağlamlığın müdafiәsi hüququna tәminat

383 Dövlәt orqanları tәrәfindәn reallaşan idarәetmә funksiyalarının hәyata keçirilmәsi ayrıayrı işgüzar
tәşkilatların bazar mühitindә işlәmәsi çәrçivәsini ...........

•

hamısı
mәhdudlaşdırmalıdır
bәrabәrlәşdirilmәlidir
genişlәndirmәlidir
inkişaf etdirmәlidir

384 Demokratik dövlәtlәrdә mәqsәdyönlülük müxtәlif ictimai qrup vә tәşkilatların maraqlarının .............
yolu ilә aparılır

•

heç biri
tarazlaşdırılması vә nizamlanması
tapdalanması vә tarazlaşdırılmas
pozulması vә nizamlanması
pozulması vә tapdalanması

385 Müstәqillik dövründә qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası demokratik dövlәtә xas
olan aşağıdakı cәhәtlәri özündә tәsbit etmişdir

•

müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması
hamısı
mühüm dövlәt qәrarlarının qәbul edilmәsindә plüralizmin vә so sialsiyasi qüv vәlәrin bәrabәrhüquqluğunun
gözlәnilmәsi
xalqın azad şәkildә öz iradәsini bildirmәsi
şәxsiyyәtin hüquq vә azadlıqlarına riayәt olunması mәqsәdilә ictimai hәyatın bütün sferalarında qanunun
aliliyinin tәmin olunması

386 Azәrbaycan Respublikasında demokratik dövlәtin qurulması tarixәn sınaqdan çıxmış bәzi cәhәtlәrin
bәrqәrar olmasını zәruri edir:

•

müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması
hamısı
mühüm dövlәt qәrarlarının qәbul edilmәsindә plüralizmin vә so sialsiyasi qüv vәlәrin bәrabәrhüquqluğunun
gözlәnilmәsi
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xalqın azad şәkildә öz iradәsini bildirmәsi
şәxsiyyәtin hüquq vә azadlıqlarına riayәt olunması mәqsәdilә ictimai hәyatın bütün sferalarında qanunun
aliliyinin tәmin olunması

387 “Qәrar”a aid olan cәhәt

•

heç biri
insanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir neçә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsidir
konkret mәqsәdlәrә yönәldilmiş tәdbirlәrin lәğvidir
pozitiv vә normativ hüquq nәzәriyyәsinә görә ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn, dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi vә
sanksiyalaşdırdığı, dövlәt tәrәfindәn qorunan, ümummәcburi davranış qaydalarının mәcmusudur
missiyaları yerinә yetirmәk üçün maliyyә vәsaitlәrinin yaranmasıdır

388 İdarәetmә üzrә mәşhur tәdqiqatçı Çaster Bernard idarәetmәyә .......... prosesi kimi baxmışdır

•

qәrarın icrası
qәrarların qәbulu
qәrarın yaranması
qәrarların lәğvi
qәrarın tәhlili

389 Qәrarların qәbulu prosesindә başlanğıc mövqeyin tәhlil edilmәsinin mәqsәdinә aiddir

•

perspek tiv lәrin dәyişilmәsinә ola bilәcәk tәhlükәlәri müәy yәn et
mәk
hamısı
müasir vәziyyәti qiymәtlәndirmәk
problemin mәğzini üzә çıxarmaq
tәşkilatın inkişaf perspek tiv lәrini müәyyәn etmәk

390 Dövlәt idarәetmә sistemindә qәrarların qәbulu prosesindә ilkin mәrhәlә kimi başlanğıc mövqeyin
hәrtәtәfli tәhlilini hansı alim göstәrmişdir

•

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

391 Dövlәt idarәetmә sistemindә qәrarların qәbulu prosesinә aid hansı mәrhәlәni göstәrmәk olmaz:

•

Qәrarların icra edilmәsi
İnkişafın diskontu
Problemin formalaşdırılması vә tәhlili
Problemin yaranması
Qәrarların qәbul edilmәsi

392 Dövlәt idarәetmә sistemindә qәrarların qәbulu prosesinә aid hansı mәrhәlәni göstәrmәk olar:

•

Qәrarların icra edilmәsi
hamısı
Problemin formalaşdırılması vә tәhlili
Problemin yaranması
Qәrarların qәbul edilmәsi

393 Dövlәt inzibatiidarәetmә sistemindә innovasiyaların tәtbiq edilmәsinin ardıcıl formasına aid olan cәhәt
–

•

hamısı
innovasiya fәaliyyәtinin mәrhәlәlәrlә, bütün funk sional şöbәlәrdә növbә ilә keçirilmәsini nәzәrdә tutur
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•

innovasiya layihәlәrinin tәtbiq edilmә müddәtinin 3070%, konstruksiya dәyişikliklәrinin sayının 6580%
azalması; qәrarların hәyata keçirilmәsi keyfiyyәtinin 200600% yük sәlmәsi; kollektivdә yaradıcılıq atmosferinin
yaradılması vә innovasiyalara müqavimәtin azalması kimi üstünlüklәr qeyd olunur
bu formanın sәmәrәliliyinin әsas şәrti funksiyaların vә bütün mәq sәd qruplarının mәsuliyyәtinin dәqiq müәyyәn
olunmasıdır
aryıayrı konkret şöbәdә mәrhәlәnin başlanmasından sonra nәticәlәr tәşkilatın rәh bәrliyinә verilmir, o
innovasiyaların tәtbiqinin davam etdirilmәsinin mәq sәdәuyğunluğu haqqında qәrar qәbul edә bilmәz

394 Dövlәt inzibatiidarәetmә sistemindә innovasiyaların tәtbiq edilmәsinin hansı müxtәlif formaları var

•

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

395 Dövlәt inzibatiidarәetmә sistemindә innovasiyaların tәtbiq edilmәsinin neçә forması var

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

396 Dövlәt inzibatiidarәetmәsindә innovasiya risklәri qrupuna aid olmayanı tapın

•

ekoloji risklәr
zaman risklәri
iqtisadi risklәr
siyasi risklәr
texniki risklәr

397 Dövlәt inzibatiidarәetmәsindә innovasiya risklәri qrupuna aiddir

•

ekoloji risklәr
hamısı
iqtisadi risklәr
siyasi risklәr
texniki risklәr

398 Dövlәt inzibatiidarәetmәsindә ekoloji risklәrә aid olan cәhәt 

•

resursların vә ya xәrclәrin, inflyasiyanın sәviyyәsinin vә s. kifayәt qәdәr dәqiq olmayan dәrәcәdә
qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir
hamısı
layihәdә istifadә olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının vә s. etibarlılığının tәhlilinin kifayәt qәdәr
dәqiq olmayan dәrәcәdә qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir
layihәnin hәyata keçirilmәsi prosesindә ekoloji normativlәr sahәsindә qanunvericiliyin gözlәnilmәdәn
sәrtlәşdirilmәsi, yaxud investisiyadan әvvәlki vә layihәdәn әvvәlki әsaslandırma zamanı tәbiәtin qorunması
tәlәblәrinin kifayәt qәdәr nәzәrә alınmaması
vergi qoyuluşu, amortizasiya vә s. sahәlәrdә döv lәt tәnzimlәmә sisteminin dәyişdirilmәsi, siyasi qeyrisabit vә
forsmajor şәraitin yaranmasını әhatә edir

399 Dövlәt inzibatiidarәetmәsindә texniki risklәrә aid olan cәhәt 

•

hamısı
layihәdә istifadә olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının vә s. etibarlılığının tәhlilinin kifayәt qәdәr
dәqiq olmayan dәrәcәdә qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir
resursların vә ya xәrclәrin, inflyasiyanın sәviyyәsinin vә s. kifayәt qәdәr dәqiq olmayan dәrәcәdә
qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir
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vergi qoyuluşu, amortizasiya vә s. sahәlәrdә döv lәt tәnzimlәmә sisteminin dәyişdirilmәsi, siyasi qeyrisabit vә
forsmajor şәraitin yaranmasını әhatә edir
layihәnin hәyata keçirilmәsi prosesindә ekoloji normativlәr sahәsindә qanunvericiliyin gözlәnilmәdәn
sәrtlәşdirilmәsi, yaxud investisiyadan әvvәlki vә layihәdәn әvvәlki әsaslandırma zamanı tәbiәtin qorunması
tәlәblәrinin kifayәt qәdәr nәzәrә alınmaması

400 Dövlәt inzibatiidarәetmәsindә iqtisadi risklәr aid olan cәhәt –

•

hamısı
resursların vә ya xәrclәrin, inflyasiyanın sәviyyәsinin vә s. kifayәt qәdәr dәqiq olmayan dәrәcәdә
qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir
layihәdә istifadә olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının vә s. etibarlılığının tәhlilinin kifayәt qәdәr
dәqiq olmayan dәrәcәdә qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir
vergi qoyuluşu, amortizasiya vә s. sahәlәrdә döv lәt tәnzimlәmә sisteminin dәyişdirilmәsi, siyasi qeyrisabit vә
forsmajor şәraitin yaranmasını әhatә edir
layihәnin hәyata keçirilmәsi prosesindә ekoloji normativlәr sahәsindә qanunvericiliyin gözlәnilmәdәn
sәrtlәşdirilmәsi, yaxud investisiyadan әvvәlki vә layihәdәn әvvәlki әsaslandırma zamanı tәbiәtin qorunması
tәlәblәrinin kifayәt qәdәr nәzәrә alınmaması

401 Dövlәt inzibatiidarәetmәsindә siyasi risklәr –

•

hamısı
vergi qoyuluşu, amortizasiya vә s. sahәlәrdә döv lәt tәnzimlәmә sisteminin dәyişdirilmәsi, siyasi qeyrisabit vә
forsmajor şәraitin yaranmasını әhatә edir
layihәdә istifadә olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının vә s. etibarlılığının tәhlilinin kifayәt qәdәr
dәqiq olmayan dәrәcәdә qiymәtlәndirilmәsi;
resursların vә ya xәrclәrin, inflyasiyanın sәviyyәsinin vә s. kifayәt qәdәr dәqiq olmayan dәrәcәdә
qiymәtlәndirilmәsi;
layihәnin hәyata keçirilmәsi prosesindә ekoloji normativlәr sahәsindә qanunvericiliyin gözlәnilmәdәn
sәrtlәşdirilmәsi, yaxud investisiyadan әvvәlki vә layihәdәn әvvәlki әsaslandırma zamanı tәbiәtin qorunması
tәlәblәrinin kifayәt qәdәr nәzәrә alınmaması.

402 Dövlәt inzibatiidarәetmәsi üçün innovasiya risklәri birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә qrupa ayrılır

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

403 Hansı mәrhәlәdә layihәnin variantları ya öz qüvvәlәri hesabına, ya da mәslәhәt şirkәtlәrinin cәlb
edilmәsi vasitәsilә öyrәnilir

•

bütün mәrhәlәlәrdә
üçüncü mәrhәlәdә
ikinci mәrhәlәdә
birinci mәrhәlәdә
dördüncü mәrhәlәdә

404 İnnovasiya fәaliyyәtindә hansı mәrhәlәdә layihәnin reallaşdırılacağı bazarın vә mühitin, bunun üçün
lazım olan resursların, vergi, amortizasiya vә maliyyәkredit siyasәtinin, hәmçinin, ekoloji vә digәr
normativlәrin layihәnin sәmәrәliliyinә tәsirinin tәhlili hәyata keçirilir

•

bütün mәrhәlәlәrdә
ikinci mәrhәlәdә
üçüncü mәrhәlәdә
birinci mәrhәlәdә
dördüncü mәrhәlәdә

405 Hansı mәrhәlәdә layihә ideyasının hәyata keçirilmәsi zәrurәti vә imkanları tәhlil edilir, әlverişli
innovasiya şәraiti tәhlil olunur
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•

bütün mәrhәlәlәrdә
birinci mәrhәlәdә
üçüncü mәrhәlәdә
ikinci mәrhәlәdә
dördüncü mәrhәlәdә

406 İnnovasiya fәaliyyәtindә qәrarları qәbul etmәk üçün hәlledici mәrhәlә 

•

heç biri
innovasiyaya qәdәr olan mәrhәlәdir
istehsaldan sonraki mәrhәlәdir
istehsal mәrhәlәsidir
innovasiyadan sonraki mәrhәlәdir

407 İnnovasiya layihәlәrinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi ideyanın yaranmasından qәrarın qәbul
edilmәsinә qәdәr hansı fazaları әhatә edir

•

hamısı
innovasiyaya qәdәr, innovasiya vә istehsal fazalarını
innovasiyaya qәdәr, innovasiyadan sorakı fazalarını
innovasiyanın yaranması, innovasiyanın ölçülmәsi, innovasiyada sonrakı fazalar
innovasiyanın ölçülmәsi, istehsalın tәşkili fazaları

408 Ekspertlәr restrukturizasiyasının әsas üç istiqamәtini müәyyәnlәşdirirlәr

•

2.0
3.0
4.0
6.0
5.0

409 Aşağıdakılardan hansı restrukturizasiyasının istiqamәtinә aiddir:

•

iqtisadistrateji fәaliy yәtlәrin işlәnib hazırlan masın da müәssisә vә firmalara konsaltinq vә auditor xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi üçün tәşkilatlar şәbәkәsinin yaradılması
idarәetmәnin sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdilә az sәmәrәli quruluş halqalarının aradan qaldırılması, hәmçinin,
nәzarәt funksiyasını asan laşdırmaq mәqsәdilә quruluşun tәkmillәşdirilmәsi
in formasiyanın әsas iqtisadi resursa çevrilmәsi müasir korpo rasiyanın fәaliy yәti
xaricdә müstәqil firmalar arasında kommersiya әlaqәlәrinin inkişafının strateji alyansların formalaşması
isteh salsәnaye vә iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin istehsal xarak terli mәhsul vә xidmәtlәrә olan tәlәbatlarının
ödәnilmәsi üzrә xü su silәşdirilmiş tәşkilatlar şәbәkәsinin yaradılmas

410 Son illәrdә Qәrb ölkәlәrindә yeni elm kimi ...................... yaranması dövlәt tәşkilatlarında menecment
konsepsiyasını genişlәndirmişdir

•

Milli iqtisadi planlaşdırma nәzәriyyәsi
“Tәşkilatların restruk turizasiyasının”
Korporativ ruh tәşkilatının
Tәşkilatın Beynәlxalq İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişafının
İnsan cәmiy yәtinin gәlәcәyi

411 Operativ qәrar siyasi oyunun hansı sәviyyәsindә qәbul edilir

•

kiçik
böyük
орtа
fәrq etmәz
hamısı

412 Mәqsәdin ölçülmәsi nöqteyinәzәrindәn aşağıdakı hansı mәsәlәlәr üzәrindә dayanmaq lazımdır:
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•

Ölçmәnin hansı funksiyaları vardır
hamısı
Necә ölçülür
Nә ölçülür
Hansı ölçü vasitәsi vardır

413 Strateji mәqsәdlәr elә nәticәlәrdir ki, dövlәt menecmenti buna hansı zaman müddәtindә
istiqamәtlәnmәlidir

•

vaxtaşırı
uzun müddәt (510 il)
anı müddәtdә
qısa müddәtdә (12 il)

414 Strateci menecment aşağıdakıları hansını әhatә etmәmәlidir:

•

dövlәt inzibatçılığına ciddilik vә daxili vәhdәtin verilmәsi
dövlәt strukturlarının passiv işә sәfәrbәr olunmasına ali rәh bәrliyin mәcbur edilmәsi
dövlәt idarәetmәsinin tәşkilinin bütün әsas problemlәrini nәzәrә almaq
perspektivlәri vә mәqsәdlәri düzgün müәyyәn etmәk
planlaşdırma vә cari qәrarların qәbul edilmәsi çәrçivәsinin qәbulu

415 Xarici ekspertlәrin rәylәrinә görә, strateci menecment aşağıdakıları әhatә etmәlidir:

•

dövlәt inzibatçılığına ciddilik vә daxili vәhdәtin verilmәsi
hamısı
dövlәt idarәetmәsinin tәşkilinin bütün әsas problemlәrini nәzәrә almaq
perspektivlәri vә mәqsәdlәri düzgün müәyyәn etmәk
planlaşdırma vә cari qәrarların qәbul edilmәsi çәrçivәsinin qәbulu

416 Strateji dövlәt menecmenti aşağıdakı hansı mәsәlәni hәll etmәlidir:

•

heç biri
qoyulan mәqsәd bir neçә ili qabaqlamalıdır, mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәdbirlәr hazırlamalı vә onlara çatmaq üçün
müvafiq tәşkilati resurslar axtarmalıdır
yerlәrdә problemlәrin tәhlili, tәkcә әdalәt prinsipini yox bәrabәrlik prinsiplәrinidә üstün tutmamalıdır
qoyulan mәsәlәlәri hәlli üçün yolların araşdırılması, gәlәcәk proqnozların istiqamәtlәndirilmәsi, müstәqil azad
toplaşmanı mәhdudlaşdırmalıdır
yaranan problemlәri bir neçә il qabaqlamalı, cәmiyyәtdә sosial rifahı bәrqәrar etmәli

417 “Vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi” Professoru Joffri Straussmen menecerin siyasi mühitin
mәhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nәzәrә almaqla, strateji dövlәt menecmentinin işlәnib hazırlanmasının
neçәnci mәrhәlәsidir

•

beşinci
birinci
birinci
ikinci
dördüncü

418 Professoru Joffri Straussmen menecerin siyasi mühitin mәhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nәzәrә
almaqla, strateji dövlәt menecmentinin işlәnib hazırlanmasının birinci mәrhәlәsini tapın:

•

hamısı
vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
siyasi oyunlarda menecerin rolunun müәyyәn edilmәsidir
siyasi hakimyyәtin mәhdudlaşdırıcılarını müәyyәn etmәkdir
anı reaksiyalara hazırlıq
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419 Professoru Joffri Straussmen menecerin siyasi mühitin mәhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nәzәrә
almaqla, strateji dövlәt menecmentinin işlәnib hazırlanmasının üç mәrhәlәsini göstәrir:

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

420 Hansı siyasәtçi dövlәt quruluşunda işgüzar dairәlәrin çәtinliklәrini belә izah edir: әksәr biznesmentlәr
hökumәtdә nazir postu tutduqda narahatlıq hissi keçirirlәr

•

L.Uayt
J. Ford
Fris Rotlisberger
Elton Meyo
Abraham Maslou

421 Postindustrial dövlәtdә vәtәndaşlar arasındakı populyarlığa uyğun olaraq siyasi partiyalar hәr ilin
konkret günündә ......... formalaşdıracaqdır

•

heç biri
parlamenti
iqtisadi kotteclәri
prezidenti
dualizmi

422 Postindustrial dövlәt quruluşu şәraitindә vәtәndaş hansı hüquqa malik olacaqdır

•

yerdәyişmәlәr
hamısı
söz azad lığı
iş
inam

423 Postindustrial dövlәt quruluşu ölkәlәrin siyasi sistemlәrinin әsasını onun hansı sistembazisi tutur

•

elektron kotteclәr, dövlәt vә tәsәrrüfatçılıq
arbitr, vәtәndaş vә iqtisadi kotteclәr
arbitr, elektron kotteclәr vә iqtisadi kotteclәr
vәtәndaş, vәtәndaş cәmiyyәti vә dövlәt
vәtәndaş, elektron kotteclәr vә tәsәrrüfatçılıq

424 Postindustrial dövlәt quruluşu ölkәlәrin siyasi sistemlәrinin әsasını onun neçә sistembazisi tutur

•

2.0
5.0
3.0
4.0
6.0

425 Postindustrial cәmiyyәtin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn sәhv olanı tapın:

•

müxtәlif sinifli cәmiyyәtin әnәnәvi antaqonist ziddiyyәtlәrinin korporativ tipli postindustrial cәmiyyәtin qeyri
antaqonist ziddiyyәtlәri ilә әvәz olunması
dünya so sialist sistemi ölkәlәrindә maddi tәrәqqi prinsipi xarakterikdir
vәtәndaşların dövlәt sәhmdarlarına müvafiq olaraq real ali hakimiyyәt daşıyıcılarına çevrilmәsi
cәmiyyәtin siyasi üstqurumundan onun iqtisadi bazisinә çevrilәn dövlәtin yaran ması, başqa sözlә, cәmiyyәtin
siyasi hüquqlarının reqlamentlәşdirilәn institutdan onun sosialhüquqi hüquqlarını tәmin edәn dövlәtin
yaradılması
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әnәnәvi müxtәlif sinifli cәmiyyәtdәn, postindustrial hakimiyyәtin mülkiyyәtçi monosinifli cәmiyyәtә çevrilmәsi

426 Postindustrial cәmiyyәtin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

müxtәlif sinifli cәmiyyәtin әnәnәvi antaqonist ziddiyyәtlәrinin korporativ tipli postindustrial cәmiyyәtin qeyri
antaqonist ziddiyyәtlәri ilә әvәz olunması
hamısı
vәtәndaşların dövlәt sәhmdarlarına müvafiq olaraq real ali hakimiyyәt daşıyıcılarına çevrilmәsi
cәmiyyәtin siyasi üstqurumundan onun iqtisadi bazisinә çevrilәn dövlәtin yaran ması, başqa sözlә, cәmiyyәtin
siyasi hüquqlarının reqlamentlәşdirilәn institutdan onun sosialhüquqi hüquqlarını tәmin edәn dövlәtin
yaradılması
әnәnәvi müxtәlif sinifli cәmiyyәtdәn, postindustrial hakimiyyәtin mülkiyyәtçi monosinifli cәmiyyәtә çevrilmәsi

427 İnformasiya cәmiyyәtindә ev tәsәrrüfatı vә ailә «istehsalın» ilkin özәyinә çevrilir vә ....... formasında
tәzahür edir

•

peşәkarlar cәmiyyәti
elektron kotteclәr
intensiv elmi cәmiyyәtlәr
iqtisadi kotteclәr
arbitr

428 Vahid informasiyakommunikasiya fәzasının formalaşdırılması, nәinki sosial vә institusional, habelә
texnoloji olaraq bu kompleksdә:

•

vәtәndaş cәmiyyәtlәri institutlarının vә ölkәnin idarә edilmәsinin birlәşdirilmәsini tәmin edir
hamısı
tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin
postindustrial dövlәtin
vәtәn daşların; nәhayәt

429 Elmitәdqiqat işlәrinә ayrılmış büdcә vәsaitlәrinin hәcminә görә hansı dünya ölkәlәri arasında öndә
gedir

•

Fransa
ABŞ
Azәrbaycan
Çin
Türkiyә

430 Ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri,
xidmәt sferaları BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir

•

beşinci
üçüncü
ikinci
birinci
dördüncü

431 Metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika, qaz vә su tәchizatı
BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir

•

beşinci
ikinci
üçüncü
birinci
dördüncü

432 Kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın
hansı sektoruna aiddir
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•

beşinci
birinci
üçüncü
ikinci
dördüncü

433 BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın üçüncü sektoruna aiddir

•

metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı
ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri, xidmәt sfe
raları aiddir
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektro energetika, qaz vә su tәchizatı
kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları
anbar, rabitә, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika vә su tәchizatı

434 BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın ikinci sektoruna aiddir

•

metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektro energetika, qaz vә su tәchizatı
ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri, xidmәt sfe
raları aiddir
kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları
anbar, rabitә, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika vә su tәchizatı

435 BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın birinci sektoruna aiddir

•

metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı
kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları
ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri, xidmәt sfe
raları aiddir
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektro energetika, qaz vә su tәchizatı
anbar, rabitә, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika vә su tәchizatı

436 Avtomobilqayırma, metallurgiya, elektrotexnika, neft hasilatı vә emalı әsas texnoloji quruluşlar hansı
tәsnifatına aiddir

•

heç biri
sәnaye quruluşu
yeni quruluş
postindustrial quruluş
yarımkeçiricilәr texnologiyası

437 Sahibkarlıq gәliri –

•

hamısı
sahibkarın istehsal amillәrini riskli innovasiya yanaşması ilә qovuşdurmasından yaranan xüsusi qabiliyyәtlәrinin
nәticәsidir
işlәrin müddәtini azaltmaq, şәxsi vә kollektiv mәsuliyyәtini yük sәltmәk, kәnar mәslәhәtçilәri cәlb etmәk,
funksiyaların dәqiq pay laşdırılması nәticәsidir
cәmiyyәtin texnoloji, iqtisadi vә sosial tәşkilindә baş verәn dәyişikliklәr mәcmusu nәticәsidir
sosial faydalılığın bu vә ya digәr rifahının bölüşdürülmәsini meydana gәtirәn ictimai marağın ortaya çıxması
nәticәsidir

438 Sahibkarlığın mәqsәdi –

•

heç biri
yüksәk mәn fәәt
ifrat inhisarcılıq
müflislәşmә
minimum gәlir
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439 Sahibkar isә iqtisadi fәaliyyәtin vә bazar münasibәtlәrinin әsas ......

•

qoruyucusudur
tәnzimlәyicisidir
obyektidir
hamısı
subyektidir

440 Sәnayedә pablik rileyşnz qarşısında hansı әsas mәsәlә mövcuddur

•

heç biri
özünün alıcıları, sәhmdarları, işçilәri ilә kontakt yaratmasıdır vә kәskin rәqabәt şәraitindә şirkәtin әmtәә vә xidmәt
bazarlarının genişlәndirilmәsidir
tәşkilatın nüfuzunun qorunması üzrә fәaliyyәtin darlaşdırılması vә reklam işlәrinin genişlәndirilmәsi
dinamik inkişaf çәrçivәsindә işçilәrin ixtisaslarının artırılması ilә münasibәtlәrin korlanması vә ixtisarların
genişlәnmәsidir
cari böhranlı vәziyyәtdәn ölkәnin çıxması prosesindә ekoloji vәziyyәti sabitlәşdirmәk

441 Pablik rileyşnz sferasında praktiki fәaliyyәt hansı istiqamәtә ayrılır Xoş mәramlılığa nail olmaq üçün
müәyyәn addımların atılması Tәşkilatın nüfuzunun qorunması üzrә fәaliyyәt Daxili qarşılıqlı münasibәtlәr
Fәrdi informasiyaların bütövlüyünә әsaslanan milli mәnafelәrin yaradılması Dövlәt idarәçilik orqanları
icmaların işlәrinә qarışmamalıdır

•

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

442 Biznesdә pablik rileyşnz fәrqli, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә fәaliyyәt sahәsini tapın:

•

nәticәlәrә nәzarәt, qiymәtlәndirmә vә mümkün dәyişikliklәrin hәyata keçirilmәsi
hamısı
fәaliyyәt proqramı vә büdcәnin hazırlanması
problemin tәhlili, tәdqiqi vә formalaşdırılması
koordinasiya vә proqramın yerinә yetirilmәsi

443 Biznesdә pablik rileyşnz fәrqli, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә fәaliyyәt sahәsinә bölünür:

•

7.0
4.0
2.0
3.0
5.0

444 Biznesdә cәmiyyәtlә әlaqәlәr qurulması üzrә peşәkarlar aşağıdakı hansı istiqamәtlәrdә fәaliyyәt göstәrә
bilmәzlәr:

•

sәnaye әlaqәlәrinin yaxşılaşdırılması
mәnfәәtliliyin maksimum azaldılması
şәxsi vә ictimai maraqların uzlaşdırılması
insanın fәaliyyәt tәrzinin anlaşılmasının tәdqiqi üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
heyәt, malgöndәrәn vә alıcılarla qarşılıqlı münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması

445 Biznesdә cәmiyyәtlә әlaqәlәr qurulması üzrә peşәkarlar aşağıdakı hansı istiqamәtlәrdә fәaliyyәt göstәrә
bilәrlәr:

•

sәnaye әlaqәlәrinin yaxşılaşdırılması
hamısı
şәxsi vә ictimai maraqların uzlaşdırılması
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insanın fәaliyyәt tәrzinin anlaşılmasının tәdqiqi üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
heyәt, malgöndәrәn vә alıcılarla qarşılıqlı münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması

446 Pablik rileyşnz fәaliyyәtini aid olan sahә deyil

•

maliyyә әlaqәlәri
insan sağlamlığı
beynәlxalq әlaqәlәr
ictimai münasibәtlәr
sәnaye әlaqәlәri

447 Pablik rileyşnz fәaliyyәtinin mühüm rol oynadığı sahә hansıdır

•

maliyyә әlaqәlәri
hamısı
beynәlxalq әlaqәlәr
ictimai münasibәtlәr
sәnaye әlaqәlәri

448 Geniş mәnada pablik rileyşnz cәmiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasının aşağıdakılardan hansı әsas istiqamәtini
әhatә edir

•

maliyyә әlaqәlәri
hamısı
dövlәtlә әlaqәlәr
ictimai münasibәtlәr
sәnaye әlaqәlәri

449 Geniş mәnada pablik rileyşnz cәmiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasının neçә әsas istiqamәtini әhatә edir:

•

7.0
10.0
3.0
2.0
4.0

450 Azәrbaycanın mövcud iqtisadi durumunda etik problemlәrin әn çox tәsadüf olunduğu hallar
aşağıdakılardan hansıdır: sahibkarlıqla mәşğul olanların hüquqi normalara münasibәti. sahibkarlıqla mәşğul
olanların işgüzar partnyorları ilә münasibәtlәri. sahibkarların dövlәt strukturları vә onların nümayәndәlәri ilә
münasibәtlәri. Müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması Yerli bәlәdiyyә orqanlarında sosial vә
istehsal infrastrukturu inkişaf etdirmәk üçün qeyribüdcә fondlarına müxtәlif mәnbәli vasitәlәrin toplanması
vә istifadә edilmәsi, bu orqanlara mәqsәdli istiqraz vәrәqәlәri buraxmağa icazә verilmәsi

•

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

451 Mövcud iqtisadi durumda respublikamızdakı sosial problemlәr vә onların qarşısının alınması yollarını
ümumilәşdirilmiş şәkildә hansını göstәrmәk olar

•

әhalinin zәif müdafiә olunan tәbәqәlәrinin, xüsusilә dә Qarabağ müharibәsi әlillәrinin mәnzil şәraitlәrinin
yaxşılaşdırılmasını diqqәt mәrkәzindә saxlamalıdır, şәhid ailәlәrinin bütün sosial prob lemlәri yüksәk sәviyyәdә
hәll olun malıdır
hamısı
hәyat sәviyyәsinin sabitliyinin tәmin edilmәsi vә onun tәdricәn yüksәldilmәsinә әsaslı şәraitin yaradılması üçün
cәmiyyәtin aktiv әmәk qabiliyyәtli hissәsini yüksәk mәhsuldar vә sәmәrәli әmәklә, yaxud sahibkarlıq fәaliyyәti
ilә öz rifah ını yüksәltmәkdәn ötrü stimullaşdırmaq lazımdır
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döv lәtin bu sahәdәki sosial siyasәti әsas etibarilә mövcud sәviyyәnin gәlәcәkdә daha da en mәmәsinә, sonralar isә
yoxsulluğun miqyasını mәh dudlaşdırmaq, perspektivdә isә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yük sәldilmәsi üçün şәrait
yaratmaqdan ibarәt olmalıdır
müasir sosial siyasәtin әn mühüm cizgilәrindәn biri dә әhalinin gәlirlәrinә dövlәtin әsas sosial tәminatçı olmasıdır

452 R.Fişer vә S.Braunun danışıqlar prosesindә konstruktiv әmәkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün
“diqqәtlilik” amilinә aid olan cәhәt hansıdır

•

әgәr әks tәrәf sizi dinlәmirsә, onda onunla mәslәhәtlәşmәlәr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibәtlәr yaxşı
laşacaqdır
hәtta әks tәrәf özünü emosional göstәrәrsә belә özünüzü arxayın aparın, nәzarәt olunmayan emosiyalar qәbul
edilәn qәrarlara pis tәsir göstәrir
tәrәfdaşı hәmişә başa düşmәyә çalışın, ona qarşı diq qәtsizlik qarşılıqlı sәrfәli qәrarların hazırlanması imkanlarını
mәhdudlaşdırır
tәrәfdaşı öyrәtmәyin, onun arqu mentlәri üçün açıq olun vә öz növbәsindә, onu inandırmağa çalışın
hәtta әks tәrәf yalan informasiyalar verirsә, bunu siz etmәyin, belә davranış arqumentlәrin gücünü azaldır,
hәmçinin, gәlәcәkdә tәrәfdaşla әlaqәni çәtinlәşdirir

453 R.Fişer vә S.Braunun danışıqlar prosesindә konstruktiv әmәkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün
“inandırma” amilinә aid olan cәhәt hansıdır

•

tәrәfdaşı hәmişә başa düşmәyә çalışın, ona qarşı diq qәtsizlik qarşılıqlı sәrfәli qәrarların hazırlanması imkanlarını
mәhdudlaşdırır
hәtta әks tәrәf yalan informasiyalar verirsә, bunu siz etmәyin, belә davranış arqumentlәrin gücünü azaldır,
hәmçinin, gәlәcәkdә tәrәfdaşla әlaqәni çәtinlәşdirir
әgәr әks tәrәf sizi dinlәmirsә, onda onunla mәslәhәtlәşmәlәr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibәtlәr yaxşı
laşacaqdır
hәtta әks tәrәf özünü emosional göstәrәrsә belә özünüzü arxayın aparın, nәzarәt olunmayan emosiyalar qәbul
edilәn qәrarlara pis tәsir göstәrir
tәrәfdaşı öyrәtmәyin, onun arqu mentlәri üçün açıq olun vә öz növbәsindә, onu inandırmağa çalışın

454 R.Fişer vә S.Braunun danışıqlar prosesindә konstruktiv әmәkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün
“başadüşmә” amilinә aid olan cәhәt hansıdır

•

hәtta әks tәrәf yalan informasiyalar verirsә, bunu siz etmәyin, belә davranış arqumentlәrin gücünü azaldır,
hәmçinin, gәlәcәkdә tәrәfdaşla әlaqәni çәtinlәşdirir
tәrәfdaşı hәmişә başa düşmәyә çalışın, ona qarşı diq qәtsizlik qarşılıqlı sәrfәli qәrarların hazırlanması imkanlarını
mәhdudlaşdırır
әgәr әks tәrәf sizi dinlәmirsә, onda onunla mәslәhәtlәşmәlәr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibәtlәr yaxşı
laşacaqdır
hәtta әks tәrәf özünü emosional göstәrәrsә belә özünüzü arxayın aparın, nәzarәt olunmayan emosiyalar qәbul
edilәn qәrarlara pis tәsir göstәrir
tәrәfdaşı öyrәtmәyin, onun arqu mentlәri üçün açıq olun vә öz növbәsindә, onu inandırmağa çalışın

455 R.Fişer vә S.Braunun danışıqlar prosesindә konstruktiv әmәkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün
“sәmәrәlilik” amilinә aid olan cәhәt hansıdır

•

hәtta әks tәrәf yalan informasiyalar verirsә, bunu siz etmәyin, belә davranış arqumentlәrin gücünü azaldır,
hәmçinin, gәlәcәkdә tәrәfdaşla әlaqәni çәtinlәşdirir
hәtta әks tәrәf özünü emosional göstәrәrsә belә özünüzü arxayın aparın, nәzarәt olunmayan emosiyalar qәbul
edilәn qәrarlara pis tәsir göstәrir
әgәr әks tәrәf sizi dinlәmirsә, onda onunla mәslәhәtlәşmәlәr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibәtlәr yaxşı
laşacaqdır
tәrәfdaşı hәmişә başa düşmәyә çalışın, ona qarşı diq qәtsizlik qarşılıqlı sәrfәli qәrarların hazırlanması imkanlarını
mәhdudlaşdırır
tәrәfdaşı öyrәtmәyin, onun arqu mentlәri üçün açıq olun vә öz növbәsindә, onu inandırmağa çalışın

456 Aşağıdakılardan hansı R.Fişer vә S.Braunun danışıqlar prosesindә konstruktiv әmәkdaşlıq atmosferi
yaratmaq üçün göstәrdiyi amildir:

•

diqqәtlilik
hamısı
başadüşmә
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sәmәrәlilik
inandırma

457 R.Fişer vә S.Braunun danışıqlar prosesindә konstruktiv әmәkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün neçә әsas
amil göstәrirlәr

•

2.0
6.0
4.0
5.0
3.0

458 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu әvvәllәr tәtbiq edilәn fәaliyyәt prinsiplәrindәn istifadә etmәklә
öyrәnilәn obyektin tәlәb olunan xarakteristikalarına çatmağın mümkün olmamasına, eyni zamanda yeni
fәaliyyәt prinsiplәrindәn istifadә imkanlarını nәzәrә almaqla öyrәnilәn obyektin inkişafının geniş spekteri
alternativlәrinә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsinә әsaslanır

•

kombinәlәşdirilmiş metodu
funksional metodu
normativ metodu
eksperimental metod
indeks metodu

459 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu baş tәyinedici cәdvәl matrisinin vә ya universal identifikatorun
işlәnib hazırlanmasına vә yüksәkixtisaslı mütәxәssislәrdәn ibarәt ekspert qrupunun yaradılmasına әsaslanır

•

kombinәlәşdirilmiş metodu
texniki strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi
normativ metodu
eksperimental metod
funksional metodu

460 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu mövcud şәraitlә müqayisәdә gәlәcәkdә hәr hansı şәraitin
dәyişilmәsini xarakterizә edәn indekslәrin kömәyi ilә obyektin mövcud göstәricilәrinin qiymәtlәrinin
gәlәcәk dövrlәrә uyğunlaşdırılmasına әsaslanır

•

kombinәlәşdirilmiş metodu
indeks metodu
normativ metodu
eksperimental metod
funksional metodu

461 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu iqtisadi vә tәşkilatitexniki göstәricilәr arasında asılılığın müәyyәn
edilmәsinә vә obyektin gәlәcәk inkişaf oriyentirinin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır

•

kombinәlәşdirilmiş metodu
normativ metodu u
indeks metodu
eksperimental metod
funksional metodu

462 Proqnozlaşdırmanın hansı metodundan kütlәvi istehsalın elmitәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәri
mәrhәlәsindә, hәmçinin, istehsalın tәşkilatitexniki cәhәtdәn hazırlanması mәrhәlәsindә istifadә edilir

•

kombinәlәşdirilmiş metodu
normativ metodu
indeks metodu
eksperimental metodu
funksional metodu
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463 Proqnozlaşdırmanın parametrik metodları hansı növә bölünür

•

texnikiiqtisadi, sosial vә demoqrafık
xüsusi çәki göstәricilәri vә reqressiya bәrabәrliyi üzrә
kompleks, sahәvi, sahәlәrarası
aşağı әmәkhaqqı, tәqaüd vә müavinәt
hamısı

464 Tәcrübәdә hәr hansı obyektin yaradılmasının ilkin mәrhәlәsindә çox vaxt gәlәcәk obyektin mәlum
parametrlәrinin miqdarı vә istehsalın tәşkilatitexniki sәviyyәsi haqqındakı göstәricilәr mәhdud olur, belә
şәraitdә qәrar qәbul etmәk üçün daha sadә, lakin nisbәtәn az dәqiq olan proqnozlaşdırma metodu
–................... tәtbiq etmәk olar

•

oynama metodu
ekstrapolyasiya metodunu
inkubasiya metodudur
proqrammәqsәdli metodu
yüzdәbirlәr metodu

465 Qәrarların qәbulu vәzifәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi zamanı elmi әdәbiyyatlarda tәsniflәşdirmә meyarı kimi
aşağıdakılardan hansından istifadә olunur:

•

hamısı
mәqsәdlәrin sayı
qәrar qәbul edәn şәxslәrin sayı;
informasiyanın müәyyәnliyi sәviyyәsi;
informasiyanın әldә edilmәsi üçün eksperimentdәn istifadә;

466 Perspektiv planların hazırlanması vә qәbuluna istiqamәtlәnmiş qәrarlar adlanırlar

•

sabitlәşdirici qәrarlar
perspektiv qәrarlar
operativ qәrarlar
strateji qәrarlar
cari qәrarlar

467 Müәyyәn fәaliyyәt kompleksinә dair qәrarlardır ki, tәşkilat xarici mühitә uyğunlaşmaqla öz
mәqsәdlәrinә çatmağa real vasitәlәr tәklif edәn qәrarlar adlanırlar

•

cari qәrarlar
sabitlәşdirici qәrarlar
strateji qәrarlar
operativ qәrarlar
perspektiv qәrarlar

468 Sabitlәşdirici qәrarlara aid olan cәhәt hansıdır

•

perspektiv qәrarları inkişaf etdirir vә dәqiq lәşdirir
konkret aşağı sәviyyә elementi üçün qәbul edilir
müәyyәn fәaliyyәt kompleksinә dair qәrarlardır ki, tәşkilat xarici mühitә uyğunlaşmaqla öz mәqsәdlәrinә çatmağa
real vasitәlәr tәklif edir
tәşkilatın, onun altsistemlәrinin lazımi vәziyyәtlәrdәn çıxmaması üçün qәbul edilir
perspektiv planların hazırlanması vә qәbuluna istiqamәtlәnmiş qәrarlardır

469 Operativ qәrarlara aid olan cәhәt hansıdır
perspektiv qәrarları inkişaf etdirir vә dәqiq lәşdirir
müәyyәn fәaliyyәt kompleksinә dair qәrarlardır ki, tәşkilat xarici mühitә uyğunlaşmaqla öz mәqsәdlәrinә çatmağa
real vasitәlәr tәklif edir
tәşkilatın, onun altsistemlәrinin lazımi vәziyyәtlәrdәn çıxmaması üçün qәbul edilir
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•

perspektiv planların hazırlanması vә qәbuluna istiqamәtlәnmiş qәrarlardır
konkret aşağı sәviyyә elementi üçün qәbul edilir

470 Perspektiv qәrarlara aid olan cәhәt hansıdır

•

konkret aşağı sәviyyә elementi üçün qәbul edilir
perspektiv planların hazırlanması vә qәbuluna istiqamәtlәnmiş qәrarlardır
tәşkilatın, onun altsistemlәrinin lazımi vәziyyәtlәrdәn çıxmaması üçün qәbul edilir
müәyyәn fәaliyyәt kompleksinә dair qәrarlardır ki, tәşkilat xarici mühitә uyğunlaşmaqla öz mәqsәdlәrinә çatmağa
real vasitәlәr tәklif edir
perspektiv qәrarları inkişaf etdirir vә dәqiq lәşdirir

471 Strateji qәrarlara aid olan cәhәt hansıdır

•

konkret aşağı sәviyyә elementi üçün qәbul edilir
müәyyәn fәaliyyәt kompleksinә dair qәrarlardır ki, tәşkilat xarici mühitә uyğunlaşmaqla öz mәqsәdlәrinә çatmağa
real vasitәlәr tәklif edir
tәşkilatın, onun altsistemlәrinin lazımi vәziyyәtlәrdәn çıxmaması üçün qәbul edilir
perspektiv planların hazırlanması vә qәbuluna istiqamәtlәnmiş qәrarlardır
perspektiv qәrarları inkişaf etdirir vә dәqiq lәşdirir

472 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarlar aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

qarışıq, tsiklik vә strateji qәrarlar
ordinar qәrarlar, sinergetik qәrarlar vә asinergetik qәrarlar
sistemlilik, iyerarxiya vә tabeçilik
uzunmüddәtli, ortamüddәtli, qısamüddәtli vә birdәfәlik qәrarlara
individual, qrup, vә kollektiv qәrarlara

473 Qәrarlar zaman fәaliyyәtinә vә müddәtinә görә tәsniflәşdirilir. Bu tәsniflәşdirmә qrupuna aid olmayanı
tapın

•

qısamüddәtli qәrarlar
sistemlilik qәrarlar
ortamüddәtli qәrarlar
uzunmüddәtli qәrarlar
birdәfәlik qәrarlar

474 Qәrarların zaman fәaliyyәtinә vә müddәtinә görә tәsniflәşdirilir:

•

heç biri
uzunmüddәtli, ortamüddәtli, qısamüddәtli vә birdәfәlik qәrarlara
uzunmüddәtli, qısamüddәtli vә müddәtsiz qәrarlar
uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә müddәtsiz qәrarlar
fasilәli vә fasilәsiz qәrarlar

475 Qәrarların zaman fәaliyyәtinә vә müddәtinә görә tәsniflәşdirilmәsi zamanı neçә qrupa bölünürlәr

•

2.0
4.0
6.0
5.0
3.0

476 Qәrarların tәsniflәşdirilmәsi onları hazırlama ardıcıllığına vә qәbuluna görә bölünür

•

sistemlilik, iyerarxiya, tabeçilik vә kollektiv qәrarlara
individual, qrup, qarışıq vә kollektiv qәrarlara
individual, qrup, tabeçilik vә tsiklik qәrarlara
sistemlilik, iyerarxiya, tabeçilik vә tsiklik qәrarlara
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tabeçilik vә tsiklik, qarışıq vә kollektiv qәrarlara

477 Qәrarların tәsniflәşdirilmәsi onları hazırlama ardıcıllığına vә qәbuluna görә qәrarlar neçә yerә bölünür

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

478 Qәrarlar hansı meyara görә qruplaşdırılır:

•

tsiklik
hamısı
iyerarxiya
sistemlilik
tabeçilik

479 Bilik vә ya әldә edilmiş tәcübә ilә şәrtlәnәn seçim hansı qәrarlara aid edilir

•

inert qәrarlar
mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar
tarazlaşmış qәrarları
intuitiv qәrarlar
impulsiv qәrarlar

480 Mәntiqi tәfәkkürdәn istifadә etmәdәn problemin düzgün hәllini tapmaq qabiliyyәti adlanır

•

inert qәrarlar
intuitiv qәrarlar
tarazlaşmış qәrarları
mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar
impulsiv qәrarlar

481 İnert qәrarlara aid olan cәhәt –

•

hamısı
bu qәrarlarda nәzarәtedici vә dәqiqlәşdirici fәaliyyәt ideyaların yaradılması üstünlük tәşkil edir
bilik vә ya әldә edilmiş tәcübә ilә şәrtlәnәn seçimdir
intuisiya – mәntiqi tәfәkkürdәn istifadә etmәdәn problemin düzgün hәllini tapmaq qabiliyyәtidir
mәmurlar tәrәfindәn bütün variantlar dәqiqliklә qiy mәtlәndirilir vә onlar işә maksimal tәnqidlә yanaşırlar

482 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlara aid olan cәhәt

•

hamısı
bilik vә ya әldә edilmiş tәcübә ilә şәrtlәnәn seçimdir
bu qәrarlarda nәzarәtedici vә dәqiqlәşdirici fәaliyyәt ideyaların yaradılması üstünlük tәşkil edir
intuisiya – mәntiqi tәfәkkürdәn istifadә etmәdәn problemin düzgün hәllini tapmaq qabiliyyәtidir
mәmurlar tәrәfindәn bütün variantlar dәqiqliklә qiy mәtlәndirilir vә onlar işә maksimal tәnqidlә yanaşırlar

483 İntuitiv qәrarlara aid olan cәhәt –

•

hamısı
intuisiya – mәntiqi tәfәkkürdәn istifadә etmәdәn problemin düzgün hәllini tapmaq qabiliyyәtidir
bu qәrarlarda nәzarәtedici vә dәqiqlәşdirici fәaliyyәt ideyaların yaradılması üstünlük tәşkil edir
bilik vә ya әldә edilmiş tәcübә ilә şәrtlәnәn seçimdir
mәmurlar tәrәfindәn bütün variantlar dәqiqliklә qiy mәtlәndirilir vә onlar işә maksimal tәnqidlә yanaşırlar

484 İdarәetmә qәrarları hansı idarәetmә funksiyaları ilә ilә әlaqәlidir
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•

motivasiya
hamısı
tәşkiletmә
planlaşdırma
koordinasiya

485 İdarәetmә prosesinin әsasıdır –

•

innovasiya
idarәetmә qәrarları
qloballaşma
rәqabәt
risk

486 İdarәetmә qәrarları –

•

pozitiv vә normativ hüquq nәzәriyyәsinә görә ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn, dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi vә
sanksiyalaşdırdığı, dövlәt tәrәfindәn qorunan, ümummәcburi davranış qaydalarının mәcmusudur
idarә olunan sistemin fәaliyyәtinin obyektiv qanunlarının öy rәnilmәsinә vә onun fәaliyyәti haqqında
informasiyaların tәhlilinә әsaslanaraq idarәetmә sub yek tinin yaradıcı vә iradә fәaliyyәti, tәsiridir
konkret mәqsәdlәrә yönәldilmiş tәdbirlәrin lәğvidir
missiyaları yerinә yetirmәk üçün maliyyә vәsaitlәrinin yaranmasıdır
insanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir neçә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsidir

487 Hәr bir şәxsin öz şәxsi hәyatındakı qәbul etdiyi qәrar onun savadı vә tәcrübәsinә arxalanır –

•

missiya
mәqsәd
nәticәlәr
peşәkarlıq
әmәk bölgüsü

488 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

peşәkarlıq
mәqsәd
nәticәlәr
rәqabәt
әmәk bölgüsü

489 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

nәticәlәr
mәqsәd
peşәkarlıq
әmәk bölgüsü
hamısı

490 İnsanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir neçә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsi
adlanır

•

mәqsәd
missiya
әmr
fәrman
qәrar

491 “Patent vә lisenziya inhisarçılığı”na aid olmayan xüsusiyyәti tapın

•

kreditlәrin verilmәsi şәrtlәrinin sәrtlәşdirilmәsi
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•

sahә idarәetmә orqanlarının tәsәrrüfat subyektlәrinin vә istehlakçıların mәnafeyinә zidd olaraq rәqabәtin
mәhdudlaşdırılmasına vә ya aradan qaldırılmasına gәtirib çıxaran qeyriqanuni fәaliyyәt
tәsәrrüfat subyektinin gәlirlәrindәn tutulan vergilәrә onların bazarlarındakı payına uyğun olaraq mütәrәqqi vergi
dәrәcәlәrinin tәtbiqi
inhisarçı tәsәrrüfat subyekti mәhsullarının qiymәtlәri üzәrindә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
sürәtlәndirilmiş amortizasiyaların normativ vә amortizasiya ayırmaları ilә әvәz edilmәsi

492 “Patent vә lisenziya inhisarçılığı”na aid olan xüsusiyyәti tapın

•

sürәtlәndirilmiş amortizasiyaların normativ vә amortizasiya ayırmaları ilә әvәz edilmәsi
tәsәrrüfat subyektinin gәlirlәrindәn tutulan vergilәrә onların bazarlarındakı payına uyğun olaraq mütәrәqqi vergi
dәrәcәlәrinin tәtbiqi
inhisarçı tәsәrrüfat subyekti mәhsullarının qiymәtlәri üzәrindә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
kreditlәrin verilmәsi şәrtlәrinin sәrtlәşdirilmәsi
hamısı

493 “Yerli inhisarçılıq”a aid olmayan xüsusiyyәti tapın

•

ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri üçün rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran yerli sifarişlәrdәn suiistifadә
edilmәsi
bank kreditlәri almaq istәyәnlәrin qarşısında qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan şәrtlәrin qoyulması vә bu
şәrtlәrin sәrtlәşdirilmәsi
rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn hallarda, yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә birtәrәfli üstünlük yaratmaq
mәqsәdilә bәlәdiyyә mülkiyyәti ob yektlәrindәn, yerli büdcәnin vә s. işlәrindәn vә hәmçinin, büdcәdәnkәnar fond 
lardan istifadә edilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin yerli bazarlara daxil olmasının mәh dudlaşdırılması üçün hüquqitәşkilati vә iqtisadi
әngәllәrin yaradılması
yerli bazarlarda dominantlıq edәn yerli tәsәrrüfat subyektlәri vә ya onların birliklәrinә birtәrәfli qaydada
üstünlüklәr verәn vergi vә s. güzәştlәrinin müәyyәn edilmәsi

494 “Yerli inhisarçılıq”a aid olan xüsusiyyәti tapın

•

ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri üçün rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran yerli sifarişlәrdәn suiistifadә
edilmәsi
hamısı
rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn hallarda, yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә birtәrәfli üstünlük yaratmaq
mәqsәdilә bәlәdiyyә mülkiyyәti ob yektlәrindәn, yerli büdcәnin vә s. işlәrindәn vә hәmçinin, büdcәdәnkәnar fond 
lardan istifadә edilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin yerli bazarlara daxil olmasının mәh dudlaşdırılması üçün hüquqitәşkilati vә iqtisadi
әngәllәrin yaradılması
yerli bazarlarda dominantlıq edәn yerli tәsәrrüfat subyektlәri vә ya onların birliklәrinә birtәrәfli qaydada
üstünlüklәr verәn vergi vә s. güzәştlәrinin müәyyәn edilmәsi

495 “Barter әmәliyyatlarının qadağan edilmәsi” inhisarçılığın hansı formasına aiddir

•

yerli inhisarçılıq
patent vә lisenziya inhisarçılığı
tәbii inhisarçılıq
sahә inhisarçılığı
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı

496 “Yanacaq vә energetika sahәsi üzrә” inhisarlar inhisarçılığın hansı formasına aiddir

•

yerli inhisarçılıq
tәbii inhisarçılıq
maliyyәkredit inhisarçılığı
sahә inhisarçılığı
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı

497 Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin qәrarına әsasәn hansıtәbii inhisarlar tәsniflәşdirilir

•

kommunal xidmәtlәri hәyata keçirәn müәssisә vә tәşkilatlar üzrә inhisarlar
74/105

22.12.2016

•

hamısı
nәqliyyat sahәsi üzrә inhisarlar
yanacaq vә energetika sahәsi üzrә inhisarlar
rabitә sahәsi üzrә inhisarlar

498 “Bank kreditlәri almaq istәyәnlәrin qarşısında qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan şәrtlәrin qoyulması
vә bu şәrtlәrin sәrtlәşdirilmәsi” inhisarçılıqın hansı formasına aiddir

•

yerli inhisarçılıq
maliyyәkredit inhisarçılığı
tәbii inhisarçılıq
sahә inhisarçılığı
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı

499 “Maliyyәkredit inhisarçılığı”na aid olanmayan xüsusiyyәti tapın

•

digәr maliyyәkredit tәşkilatlarının maliyyә bazarlarına daxil olması üçün maneәlәrin yaradılması
yeni tәsәrrüfat subyektlәrinin sahә bazarına daxil olması üçün süni maneәlәrin yaradılması
vahid faiz dәrәcәsi siyasәti yeritmәk haqqında kommersiya bankları arasında korporativ mәnafe baxımından
sazişlәrin bağ lanması
maliyyә resurslarının çevikliyinin mәhdudlaşdırılması, kapitalın bir fәaliy yәt sahәsindәn digәrinә keçmәsinin
lәngidilmәsi, yaxud qarşısının alınması
mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formalarından asılı olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin bank krediti almalarında әsassız
ayrıseçkiliklәrlә qarşılaşdırılması

500 “Maliyyәkredit inhisarçılığı”na aid olan xüsusiyyәti tapın

•

digәr maliyyәkredit tәşkilatlarının maliyyә bazarlarına daxil olması üçün maneәlәrin yaradılması
hamısı
vahid faiz dәrәcәsi siyasәti yeritmәk haqqında kommersiya bankları arasında korporativ mәnafe baxımından
sazişlәrin bağ lanması
maliyyә resurslarının çevikliyinin mәhdudlaşdırılması, kapitalın bir fәaliy yәt sahәsindәn digәrinә keçmәsinin
lәngidilmәsi, yaxud qarşısının alınması
mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formalarından asılı olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin bank krediti almalarında әsassız
ayrıseçkiliklәrlә qarşılaşdırılması

501 “Sahә inhisarçılığı”na aid olan xüsusiyyәti göstәrin

•

әsassız olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliklәrinin mәhdud laşdırılması
hamısı
qeyridövlәt tәsәrrüfat subyektlәrinin maddi resurslarla әsassız olaraq mәrkәzlәşdirilmiş qaydada tәmin edilmәsi
kanallarının yaradılması;
yeni tәsәrrüfat subyektlәrinin sahә bazarına daxil olması üçün süni maneәlәrin yaradılması;
malların bölüşdürülmәsi, tәdarükü vә satışı üzrә paralel strukturların yaradılması

502 “Tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı”na aid xüsusiyyәti göstәrin

•

bazarda üstünlük әldә etmәk mәqsәdilә qiymәtlәrin süni surәtdә manipulyasiyası
hamısı
süni surәtdә qıtlıq yaratmaq, yaxud qiymәtlәri artırmaq mәq sәdilә istehsal hәcminin dәyişdirilmәsi vә әmtәәlәrin
tәdavüldәn çıxarılması;
xalq tәsәrrüfatının, әhalinin, ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәrinin geniş tәlәbatını ödәyәn mәhsul istehsalının әsassız
olaraq mәhdud laşdırılması vә yaxud dayandırılması;
digәr tәsәrrüfat subyektinin bazara daxil olmasına vә ya tәrk edilmәsinә әsassız maneәlәrin yaradılması;

503 “Rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn hallarda, yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә birtәrәfli
üstünlük yaratmaq mәqsәdilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrindәn, yerli büdcәnin vә s. işlәrindәn vә
hәmçinin, büdcәdәnkәnar fondlardan istifadә edilmәsi” inhisarçılıqın hansı formasına aiddir

•

maliyyәkredit inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq
75/105

22.12.2016

•
tәbii inhisarçılıq
sahә inhisarçılığı
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı

504 Dövlәt inhisarçılığına aid olan fәaliyyәti göstәrin

•

maliyyә resurslarının çevikliyinin mәhdudlaşdırılması, kapitalın bir fәaliy yәt sahәsindәn digәrinә keçmәsinin
lәngidilmәsi, yaxud qarşısının alınması
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla müәyyәn növ әmtәәlәrin istehsalının vә ya müәyyәn növ
istehsal fәaliyyәtinin qadağan olunması
xalq tәsәrrüfatının, әhalinin, ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәrinin geniş tәlәbatını ödәyәn mәhsul istehsalının әsassız
olaraq mәhdud laşdırılması vә yaxud dayandırılması
yeni tәsәrrüfat subyektlәrinin sahә bazarına daxil olması üçün süni maneәlәrin yaradılması
süni surәtdә qıtlıq yaratmaq, yaxud qiymәtlәri artırmaq mәq sәdilә istehsal hәcminin dәyişdirilmәsi vә әmtәәlәrin
tәdavüldәn çıxarılması

505 Dövlәt inhisarçılığına mәxsus olan xüsusiyyәt hansıdır

•

bu icra hamiyyәti orqanlarının rәqabәtin mәhdud laşdırılmasına, yaxud onun aradan qaldırılmasına, tәsәrrüfat
subyektlәrinin vә isteh lak çıların mәnafelәrinin pozulmasına gәtirib çıxaran fәaliyyәtdir
sahә idarәetmә orqanlarının tәsәrrüfat subyektlәrinin vә istehlakçıların mәnafeyinә zidd olaraq rәqabәtin
mәhdudlaşdırılmasına vә ya aradan qaldırılmasına gәtirib çıxaran qeyriqanuni fәaliyyәtidir
digәr maliyyәkredit tәşkilatlarının maliyyә bazarlarına daxil olması üçün maneәlәrin yaradılması
maliyyәkredit tәşkilatlarının tәsәrrüfat sub yektlәri arasında rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran vә
yaxud rәqabәti lәğv edә bilәn qeyriqanuni fәaliy yәtlәri aiddir
bazarda dominant möv qe tutan tәsәrrüfat subyektlәrinin rәqabәtin mәhdud laşdırılmasına, digәr tәsәrrüfat
subyektlәri vә istehlakçıların mәnafeyinә toxunulmasına gәtirib çıxaran qeyriqanuni fәaliyyәtlәrdir

506 Respublikamızda inhisarçılığın hansı özünәmәxsus forması vardır

•

maliyyәkredit inhisarçılığı
hamısı
yerli inhisarçılıq
sahә inhisarçılığı
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı

507 İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr rәqabәt qabiliyyәtli sahәlәrin stimullaşdırılması üçün aşağıdakı
hansı determinantdan istifadә edilmәsi sәhvdir

•

ölkәdә biri digәrini qarşılıqlı tamamlayan mәhsullar istehsal edәn sahәlәrin olması
nәzarәt orqanlarının vasitәsilә müәyyәnlәşmiş hüquqi mühit: yeni müәssisәlәrin qeydә alınmasının çәtinliyi
rәqabәt qabiliyyәtliliyi artırar
sahәnin yenilәşmәsini vә keyfiyyәtin yüksәlmәsini stimullaşdıran mәh su la inkişaf etmiş daxili tәlәbatın
mövcudluğu, o cümlәdәn, sahәyә yeni isteh salçıların daxil olması
daxili iqtisadiyyatın istehsal amillәri tәmin olun ması
ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtli malgöndәrәn sahәlәrin möv cudluğu

508 İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr rәqabәt qabiliyyәtli sahәlәrin stimullaşdırılması üçün aşağıdakı
determinantdan istifadә edirlәr:

•

ölkәdә biri digәrini qarşılıqlı tamamlayan mәhsullar istehsal edәn sahәlәrin olması
hamısı
sahәnin yenilәşmәsini vә keyfiyyәtin yüksәlmәsini stimullaşdıran mәh su la inkişaf etmiş daxili tәlәbatın
mövcudluğu, o cümlәdәn, sahәyә yeni isteh salçıların daxil olması
daxili iqtisadiyyatın istehsal amillәri tәmin olun ması
ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtli malgöndәrәn sahәlәrin möv cudluğu

509 Dövlәtin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin antiinhisar tәnzimlәmәsinin aparıcı istiqamәtlәrindәn sәhv olanı tapın

•

Nәqliyyatda, rabitәdә, elektrik enerjisi, su, qaz tәchizatındakı «tәbii» inhisarların fәaliyyәtinin nizamlanması
vicdanlı işgüzarlığın inkişafına mane olmaq
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rәqabәtin inkişafına genişmiqyaslı yardımların edilmәsi
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının qarşısının alınmasına yönәldilmiş fәaliyyәtlәr
dövlәt vә munisipal sifarişlәrin yerlәşdirilmәsindә müsabiqә prinsiplәrinә üstünlük verilmәsi

510 Dövlәtin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin antiinhisar tәnzimlәmәsinin aparıcı istiqamәtlәri aşağıdakılardan
hansıdır

•

Nәqliyyatda, rabitәdә, elektrik enerjisi, su, qaz tәchizatındakı «tәbii» inhisarların fәaliyyәtinin nizamlanması
hamısı
rәqabәtin inkişafına genişmiqyaslı yardımların edilmәsi
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının qarşısının alınmasına yönәldilmiş fәaliyyәtlәr
dövlәt vә munisipal sifarişlәrin yerlәşdirilmәsindә müsabiqә prinsiplәrinә üstünlük verilmәsi

511 “Hökumәt firmaların ixtira etdiklәri yeni mәhsulların, yaxud yeni texnologiyaların patent mühafizәsinin
tәşkilini tәmin etmәsi” inhisarçılığa rәvac verәn amillәrdәn hansına aiddir

•

zәruri xammal növlәri üzәrindә mulkiyyәt
patentlәr vә lisenziyalar
miqyasın effektliyi
hamısı
müstәsna hüquqlar

512 “Dünyanın bir çox ölkәlәrindә hökumәtin bәzi tәşkilatlara vahid satıcı statusu vermәsi” inhisarçılığa
rәvac verәn amillәrdәn hansına aiddir

•

zәruri xammal növlәri üzәrindә mulkiyyәt
müstәsna hüquqlar
miqyasın effektliyi
hamısı
patentlәr vә lisenziyalar

513 “Az xәrclәrlә yüksәk sәmәrәliliyә bazarın inhisarlaşmasını şәrtlәndirәn iri istehsal şәraitindә nail
olması” inhisarçılığa rәvac verәn amillәrdәn hansına aiddir

•

zәruri xammal növlәri üzәrindә mulkiyyәt
miqyasın effektliyi
müstәsna hüquqlar
hamısı
patentlәr vә lisenziyalar

514 İnhisarçılığa rәvac verәn amillәr aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

zәruri xammal növlәri üzәrindә mulkiyyәt
antiinhisar qanunu
müstәsna hüquqlar
miqyasın effektliyi
patentlәr vә lisenziyalar

515 İnhisarçılığa rәvac verәn amillәr aşağıdakılar hansı aiddir

•

zәruri xammal növlәri üzәrindә mulkiyyәt
miqyasın effektliyi
müstәsna hüquqlar
hamısı
patentlәr vә lisenziyalar

516 İnhisarçılığın neqativ nәticәlәrindәn biri –
hamısı

•
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•

iqtisadi parazitlәrin genişlәnmәsi
iqtisadi tәnәzzülün azalması
iqtisadi inkişaf genişlәnmәsi
mükәmmәl rәbaqәbit qurulması

517 İnhisarçılığın iqtisadiyyatda tәşәkkülünә şәrait yaradır:

•

әmtәә vә xidmәtlәrә isteh lakçıların tәlәbatı artdıqda genişlәnәn qıtlığın qeyrilikvidlәrlә aradan qaldırılması
zamanı iqtisadi disbalans tәzahür edir
hamısı
tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqәnin qırılması
bazarların geniş imkanlara malik olması
әmәk vә xammal resursları sәmәrәsiz yerdәyişmәlәrә mәruz qalması

518 Azәrbaycan iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәrindә inhisarçılığı hansı neqativ amillәrin vasitәsilә aşkar
etmәk olar:

•

elmitexniki tәrәqqidә durğunluq, elmtutumlu qabaqcıl texnologiya vә avadanlıqların istehsala tәtbiqinin
lәngidilmәsi
mәhsulların vә xidmәtlәrin aşağı keyfiyyәti
yüksәk qiymәtlәrin hökmranlığı
hamısı
bazar mexanizmlәrinin sındırılması, onların bürokratik requlyatorlarla vә xoş niyyәtlәr haqqındakı
demaqogiyalarla әvәz olun ması

519 İnhisarçı sözünün mәnası –

•

qanunsuz fәaliyyәt
tәk satıcı
özbaşnalıq
mәhdud sahә
qiymәt çoxluğu

520 Sahә daxilindәki ayrıayrı istehsalçılar öz buraxılışlarının qiymәtlәrinә nәzarәt edirlәrsә, hәmin sahәdә
nı cür vәziyyәt hökm sürür

•

hamısı
qeyrimükәmmәl rәqabәt
әdalәtli
mükәmmәl rәqabәt
bәrabәr

521 «İnhisarçılar bazarı daim doymamış vәziyyәtdә saxlayaraq öz әmtәәlәrini tәbii qiymәtlәrindәn baha
satmaqla gәlirlәrini әmәkhaqqı, yaxud mәnfәәt şәklindә artırırlar» fikri kimә mәxsusdur

•

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

522 Sahibkarlıqla mәşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlәtin qanunvericilik orqanlarına hәr hansı bir iqtisadi
qanunvericiliyin hәmin qrupun mәnafelәrinә uyğun qәbul edilmәsi üçün çalışmaları adlanır:

•

majoritar
lob biçilik
ölüm hәddi
missiya
tiraniya
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523 İqtisadiyyatda lobbiçilik dedikdә –

•

müasir motivasiya sistemli maddi vә mәnәvi stimullaşdırma linglәrinin birbirini tamamlaması vә әlaqәli istifadәsi
ilә keyfiyyәtli yerinә yetirilәn işin mükafatlandırılmasını nәzәrdә tutur
sahibkarlıqla mәşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlәtin qanunvericilik orqanlarına hәr hansı bir iqtisadi qanun 
vericiliyin hәmin qrupun mәnafelәrinә uyğun qәbul edilmәsi üçün çalışmaları nәzәrdә tutulur
fәrdi sahibkarlığa kömәyi, yeni yaradılmış müәssisәlәrә torpaq sahәsinin ayrılmasını üçün çalışmaları nәzәrdә
tutulur
dövlәt qulluqçularının tәdrisi, seçilmәsi vә tәyin olunmasını üçün çalışmaları nәzәrdә tutulur
dövlәt mülkiyyәt formalarının qorunması nәzәrdә tutulur

524 Biznesin dövlәtә tәsir vasitәlәrinә aiddir

•

hamısı
lobbiçilik
gömrük rüsmları
vergilәr
valyutanın tәnzimlәnmәsi

525 Sahibkarlıq subyektlәrinin dövlәtә ödәdiklәri vergilәrә aiddir

•

әlavә dәyәr vergisi
hamısı
aksiz vergilәri
mәnfәәtdәn vergisi
dövriyyәdәn vergisi

526 “Dövlәt iqtisadiyyata genişlәnmәsi üçün vergi siyasәti ilә tәsir etmәsi” sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn
edilәn yardımın hansı formаsını әks etdirir

•

infrastrukturun yaradılması
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
heç biri
sәnaye mәhsulunun tәdarükü
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı

527 “Dövlәt sahibkarlıq subyektlәrinin istehsal etdiklәri sәnaye mәhsulunun әn böyük alıcısı” olmaqla
sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımın hansı formаsını әks etdirir

•

infrastrukturun yaradılması
sәnaye mәhsulunun tәdarükü
heç biri
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı

528 “Dövlәt yollar, körpülәr, dambalar, dәmir yolları, tunellәr, aeroportlar vә s. tikәrәk müәssisәlәrә dolayı
yolla mәhsulların paylanılmasında kömәk еtmәsi” sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımın hansı
formаsına aiddir

•

sәnaye mәhsulunun tәdarükü
infrastrukturun yaradılması
heç biri
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı

529 “Sahibkarlığın informasiya tәminatı vә kadr hazırlığı” sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımın
hansı formаsına aiddir

•

sәnaye mәhsulunun tәdarükü
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı
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•

heç biri
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
infrastrukturun yaradılması

530 Sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılmasına aiddir

•

heç biri
dövlәt hakimiyyәti iqtisadi yük sәlişin davamlı tempini monetar siyasәt vasitәsi ilә tәnzimlәyir, bundan başqa,
dövlәt iqtisadiyyata vergi siyasәti ilә tәsir edir
vәtәndaşların yaradıcılıq potensialının geniş tәkrar istehsalı sferasını fasilәsiz tәhsil sistemi qismindә inkişaf
etdirmәlidir
dövlәt hәrbi formalar vә yük maşınları, konsaltinq xidmәtinin vә kompyuterlәrin әn iri partiyalarının isteh 
lakçısıdır, bu baxımdan inhisarcı rolunu oynaya bilәr
xarici şirkәtlәrin müәssisәnin istehsalında payının azaldılması üçün bir sıra tәdbirlәrin görülmәsi ilә fәaliyyәtin
darlaşdırılması

531 Sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımlar formаsından biri sәhvdir

•

iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
infrastrukturun yaradılması
xarici donorun tәşkilata yardımı
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı
sәnaye mәhsulunun tәdarükü

532 Sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımlar ümumilәşdirilmiş şәkildә aşağıdakı hansı formadan
ibarәtdir

•

sәnaye mәhsulunun tәdarükü
hamısı
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
infrastrukturun yaradılması

533 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aid deyil

•

xarici donor struk turları ilә tәşkilati işlәrin aparılması
kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması
konsaltinqin
informasiyamarketinq tәminatı
kadrların tәhsili vә onların ixtisaslarının dәyişdirilmәsi

534 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aiddir

•

xarici donor struk turları ilә tәşkilati işlәrin aparılması
hamısı
konsaltinqin
informasiyamarketinq tәminatı
kadrların tәhsili vә onların ixtisaslarının dәyişdirilmәsi

535 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın birbaşa formasına aid deyil

•

kiçik müәssisәlәrin fәaliy yәtlәrinin yox lanılması vә nәzarәt işinin sadәlәşdirilmәsi, hәmçinin, sahibkarların mәmur
özbaşınalığın dan mü dafiәsi
françayzinq, sub pod rat, lizinq vә in jinirinq mexanizmlәri әsasın da iri vә kiçik tәşkilatlar arasında әlaqәlәrin
aparılması
sadәlәşdirilmiş qey diyyat qay daları
kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması
fәaliyyәtin lisen ziyalaşdırılması vә mәh sulun sertifikatlaşdırılması üçün minimum ödәnişlәrin tәtbiqi

536 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın birbaşa formasına aiddir
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•

kiçik müәssisәlәrin fәaliy yәtlәrinin yox lanılması vә nәzarәt işinin sadәlәşdirilmәsi, hәmçinin, sahibkarların mәmur
özbaşınalığın dan mü dafiәsi
hamısı
sadәlәşdirilmiş qey diyyat qay daları
kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması
fәaliyyәtin lisen ziyalaşdırılması vә mәh sulun sertifikatlaşdırılması üçün minimum ödәnişlәrin tәtbiqi

537 Ötәn әsrin 80ci illәrindә Qәrb ölkәlәrindә ............... adlandırılan ictimaisiyasi dalğa sayәsindә
özәllәşdirmә geniş vüsәt aldı

•

cәmlәşdirәn kombinatordur
mühafizәkar inqilab
sәnaye inqilabı
elmitexniki inqilab
demokratiyanın xәlәfi

538 İri sahibkarlığa aid olan cәhәt–

•

hamısı
miqyaslı istehsal әhәmiyyәtli dәrәcәdә kütlә vә yekcins tәlәbatın ödәnilmәsinә, böyük partiyalarla standart
mәhsul buraxılışına yönәldilmişdir
dünyanın sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrindә isteh sal olunan mәcmu milli mәhsulun 4050%i, yeni yara
dılan iş yerlәrinin 6070%i bu sahibkarlığın payına düşür
burada fәaliyyәt şәxsәn sahibkarın özü tәrәfindәn kiçik müәssisәlәrdә, sahibkarlıq mәnfәәti әldә etmәk üçün
xüsusi risk vә inno vasiya әsasında, iqtisadi mәsuliyyәtә tam riayәt olunması şәraitindә, geniş tәkrar istehsalın
çevik idarә olunması şәrtlәri ilә hәyata keçirilir
yerli büdcәlәrin gәlir hissәsinin doldurulmasın da rol oynayır, sahәcә çox geniş deyillәr

539 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımı hansı formada hәyata keçirir

•

hamısı
birbaşa vә dolayı yollarla
texnokratik formada
ancaq vergilәrin artırılması yolu ilә
üfüqi vә şaquli formada

540 Kiçik sahibkarlığa aid olan cәhәt–

•

hamısı
burada fәaliyyәt şәxsәn sahibkarın özü tәrәfindәn kiçik müәssisәlәrdә, sahibkarlıq mәnfәәti әldә etmәk üçün
xüsusi risk vә inno vasiya әsasında, iqtisadi mәsuliyyәtә tam riayәt olunması şәraitindә, geniş tәkrar istehsalın
çevik idarә olunması şәrtlәri ilә hәyata keçirilir
daxili iqtisadi konyunkturdan asılıdır vә öz qrupu daxilindә rәqabәtli mübarizә aparmağa, hәmçinin, ölkә vә
xarici kapitalla rәqabәt aparmağa mәcburdur
miqyaslı istehsal әhәmiyyәtli dәrәcәdә kütlә vә yekcins tәlәbatın ödәnilmәsinә, böyük partiyalarla standart
mәhsul buraxılışına yönәldilmişdir
iri korporativlәri, holdinqlәri vә müştәrәk müәssisәlәri әhatә edir

541 Dövlәtin apardığı daxili vә xarici siyasәt nә qәdәr liberal olarsa, sahibkarlıq fәaliyyәti üçün bir o qәdәr
.......

•

heç biri
geniş imkanlar açılar
sabit qalar
mәhdudlaşar
azalar

542 Sahibkarlıq vә dövlәt münasibәtlәrindә әsas rol oynayır:

•

tәsәrrüfatçılıq subyektlәri ilә dövlәt obyektlәri
tәsәrrüfatçılıq subyektlәri ilә dövlәt subyektlәri
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•

dövlәt subyektlәri ilә qeyriformal tәşkilatların subyektlәri
tәsәrrüfatçılıq subyektlәri ilә qeyriformal tәşkilatların subyektlәri
hamısı

543 Sahibkarlıq –

•

heç biri
novasiyalı istehsal formasıdır
demokratiyanın nümayәndәlilik formasıdır
demokratiyaya qayıdış formasıdır
işlәrin tәşkil edilmәsinin ardıcıl formasıdır

544 Әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı .......... malik olur

•

tәhsil obyektlәrinә
hamısı
mәişәt xidmәtinә
mәnzil vә kommunal tәsәrrüfatına
sәrnişin nәqliyyatına

545 Sosial mәsuliyyәt isә özündә birlәşdirir –

•

istehlakçılar, investorlar vә firma әmәkdaşları haqlarının gözlәnilmәsini birlәşdirir
hamısı
әtraf mühitin qorunmasını, yәni qeyriekoloji mәhsulların isteh salının dayan dırılmasını
etikanın qızıl qaydasının, halallığın, әdalәtliyin, utilitarizmin vә in san haqlarının gözlәnilmәsini
qadınlara, qocalara, uşaqlara vә milli azlıqlara qarşı hüquq bәrabәrliyinin po zulmasının (ayrıseçkiliyin)
olmamasını

546 Yeni yaranmış vә inkişaf mәrhәlәsindә olan kiçik vә orta sahibkarlığı istehsal, informasiya, maliyyә vә
digәr resurslarla tәmin edәn, sahibkarlıq subyektlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdilә çeşidli
xidmәtlәr göstәrәn tәşkilati modeli adlanır

•

reqressiya
subpodrat
superindustrial
hamısı
biznesinkubator

547 Ölkә regionlarında klasterlәrin tәşkili xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılar aid deyil:

•

ölkә regionlarında klasterlәrin mahiyyәti barәdә xarici ölkәlәrin tәcrübәsinin tәbliği
ucqar regionlarda, sәrhәdyanı bölgәlәrdә kәnd tәsәrrüfatının müxtәlif sahәlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
emalı, turizm, tarixi cәhәtdәn formalaşmış müxtәlif xalq tәtbiqi sәnәti vә digәr mәşğuliyyәt növlәri üzrә
sahibkarlıq fәaliyyәtinin klasterlәşmәsinin mәhdudlaşdırmaq
klasterlәrin fәaliyyәtinin regional rәhbәrlik tәrәfindәn yerlәrdәki bürokratik maneәlәrdәn vә müxtәlif formalı
tәzyiqlәrdәn müdafiәsi
klasterlәrin yerlәşdirilmәsinin optimallığının tәmin edilmәsi
regional klasterlәrin qonşu regionlarla, habelә qonşu dövlәtlәrin hәmsәrhәd regionları ilә iqtisadi münasibәtlәrinin
stimullaşdırılması

548 Ölkә regionlarında klasterlәrin tәşkili xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

ölkә regionlarında klasterlәrin mahiyyәti barәdә xarici ölkәlәrin tәcrübәsinin tәbliği
hamısı
klasterlәrin fәaliyyәtinin regional rәhbәrlik tәrәfindәn yerlәrdәki bürokratik maneәlәrdәn vә müxtәlif formalı
tәzyiqlәrdәn müdafiәsi
klasterlәrin yerlәşdirilmәsinin optimallığının tәmin edilmәsi
regional klasterlәrin qonşu regionlarla, habelә qonşu dövlәtlәrin hәmsәrhәd regionları ilә iqtisadi münasibәtlәrinin
stimullaşdırılması
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549 Dövlәtin regional siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardan hansı deyil

•

ölkәnin inzibatiәrazi bölgüsündә siyasi vә sosialiqtisadi dәyişiklәrin әks etdirilmәsi mәqsәdilә dövri olaraq
dәyişikliklәrin aparılması
bütün regionların sakinlәri istәdiklәri rifah sәviyyәsinә çatmaq üçün tәnәzzüllü iqtisadi fәaliyyәt sahәlәrinin
darlaşdırılması
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı proqramının vә mәqsәdli proq ramların mütәmadi olaraq tәtbiq edilmәsi
dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının münasibәtlәrinin hüquqi әsaslarının formalaşdırılması
dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarә strukturlarının fәaliyyәtinin normativ vә metodiki tәminatı

550 Dövlәtin regional siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardan hansıdır

•

ölkәnin inzibatiәrazi bölgüsündә siyasi vә sosialiqtisadi dәyişiklәrin әks etdirilmәsi mәqsәdilә dövri olaraq
dәyişikliklәrin aparılması
hamısı
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı proqramının vә mәqsәdli proq ramların mütәmadi olaraq tәtbiq edilmәsi
dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının münasibәtlәrinin hüquqi әsaslarının formalaşdırılması
dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarә strukturlarının fәaliyyәtinin normativ vә metodiki tәminatı

551 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipi ümummilli rifahı yüksәltmәk mәqsәdilә hәr bir
regionun istehsal vә qeyriistehsal potensialından qәnaәtli istifadә kimi qiymәtlәndirilmәlidir

•

hamısı
sәmәrәlilik
rәqabәt
әdalәtlilik
bәrabәrlik

552 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipi iqtisadi fәaliyyәtin әrazi cәhәtdәn elә
yerlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur ki, bütün regionların sakinlәri istәdiklәri rifah sәviyyәsinә çatmaq üçün
bәrabәr imkanlar әldә edә bilsinlәr

•

hamısı
әdalәtlilik
rәqabәt
sәmәrәlilik
bәrabәrlik

553 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipә arxalanır

•

әdalәtliliyә vә sosial xidmәtә
әdalәtliliyә vә sәmәrәliliyә
rәqabәtә vә sәmәrәliliyә
azadlığa vә bәrabәrliyә
sosial xidmәtә vә rәqabәtә

554 Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxil deyil:

•

infrastruktur baxımından tәmin olu nan regiondaxili vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi
ictimaisiyasi vә millietnik şәraitin qeyribәrabәrliyi vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәmәsi
şәraitin tәnzimlәnmәsindә büdcәmaliyyә vә digәr iqtisadi vasitәlәrin olması
dövlәt vә yerli standartlara әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә yaşayış tәrzinin uyğun gәlmәsi
әhalinin istәyinә müvafiq әmәk, intellektual vә mәnәvi imkanlarından istifadәetmә

555 Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxildir:

•

infrastruktur baxımından tәmin olu nan regiondaxili vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi
hamısı
şәraitin tәnzimlәnmәsindә büdcәmaliyyә vә digәr iqtisadi vasitәlәrin olması
dövlәt vә yerli standartlara әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә yaşayış tәrzinin uyğun gәlmәsi
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әhalinin istәyinә müvafiq әmәk, intellektual vә mәnәvi imkanlarından istifadәetmә

556 Azәrbaycanda neçәnci ildә Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı qәbul olunmuşdur

•

1994ci ildә
2003cü ildә
2002ci ildә
2000ci ildә
2006ci ildә

557 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәy yәnlәşdirmә vә yerinә yetirmә
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr
sәhiyyә, sanitar nәzarәti
sosial yardım, tәhsil
әrazi tәchizatı vә ictimai himayә

558 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

yaşıllaşdırma işlәri, ictimai nәqliyyat, küçәlәrin vә yolların saxlan ması, bәlәdiyyә mәnzillәri, fәrdi tikintinin vә
ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli maliyyә
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
yerli vergilәr, bәlәdiyyә mülkiyyәti, bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri

559 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәr
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
küçәlәrin vә yolların saxlan ması
ictimai nәqliyyat
yaşıllaşdırma işlәri

560 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәy yәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı; yaşıl
laşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı

561 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
yerli maliyyә münasibәtlәri
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı münasibәtlәri
yerli vergilәr münasibәtlәri

562 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәy yәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
küçәlәrin vә yolların saxlan ması, bәlәdiyyә mәnzillәri; fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin
tәnzimlәnmәsi
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texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı; yaşıl
laşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı

563 Bazar infrastrukturuna daxil deyil

•

vergibüdcә sistemi
qiymәt siyasәti
yarmarkalar
birjalar
bank sistemi

564 Bazar infrastrukturuna daxildir:

•

vergibüdcә sistemi
hamısı
yarmarkalar
birjalar
bank sistemi

565 İstehsal infrastrukturun әsas funksional tәyinatı hansıdır

•

heç biri
ictimai istehsalın fәaliyyәtini tәmin etmәkdir
әmtәә nomenklaturasını diversifikasiya etmәklә vә böyük gәlirli bazara tez bir zamanda daxil olmağı tәmin
etmәkdir
istifadә edilәn vergilәrin müntәzәmliyini, sabitliyini, münasibliyini vә ucuzluğunu tәmin etmәkdir
ictimaifaydalı, qeyriistehsal, elmi, idarәetmә, hüquqi, mühafizә vә başqa xidmәtlәr göstәrmirlәr

566 İnfrastrukturun növlәrinә daxil olmayanı seçin

•

bazar
restrukturizasiya
sosial
istehsal (maddi)
institutual (tәsisat)

567 İnfrastrukturun növlәrinә daxildir

•

bazar
hamısı
sosial
istehsal (maddi)
institutual (tәsisat)

568 İnfrastruktur –

•

hamısı
әsas fәaliyyәtә münasibәtdә kömәkçi vә yardımçı xidmәtlәri hәyata keçirәn sfera sayılır
mülkiyyәtçilәrin dәyişdirilmәsi yolu ilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrinin fәaliyyәt effektinin artırılması sayılır
"Mәqsәdlәr ağacı"nın sıfır sәviyyәsi proqramın başlanğıc nöqtәsi sayılır
maraq vә tәlәbatlarını tam şәkildә әks etdirәn sosial siyasәt ilә şәrtlәnәn yayılma vә effektivlik miqyası sayılır

569 Hansı müәllifin redaktorluğu altında dәrc edilmiş kitabda regional iqtisadiyyata eyni inzibatiәrazi
vahidindә tibbiekoloji şәraitә uyğun sosialiqtisadi proseslәrin baş vermәsi vә mәhsuldar qüvvәlәrin
yerlәşdirilmәsi vә inkişafı kimi göstәrilmişdir

•

H.Ritçelin
T.Q.Morozovanın
K.Lapdauerin
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•

A.V.Sidoroviçin
A.Marşallın

570 Hansı müәllifin redaktorluğu altında dәrc edilmiş kitabda regional iqtisadiyyat ya inzibatiәrazi, ya da
xüsusi iqtisadi әlamәtlәrlә fәrqlәnәn ayrıayrı vilayәt, şәhәr vә digәr әrazi vahidlәrinin iqtisadiyyatının
tәcәssümü kimi, hәm dә bu regionların iqtisadiyyatı xalq tәsәrrüfatının tәkrar istehsalının bir tәrkib hissәsi
kmi qiymәtlәndirilmişdir

•

A.V.Sidoroviçin
T.Q.Morozovanın
H.Ritçelin
A.Marşallın
K.Lapdauerin

571 Regional tәkrar istehsal prosesi aşağıda göstәrilәn hansı siyasәtindәn asılıdır

•

maliyyә siyasәtindәn
sosial siyasәtindәn
investisiya siyasәtindәn
hamısı
dövlәtin apardığı struktur siyasәtindәn

572 Әrazi idarә edilmәsi dedikdә başa düşülür –

•

dövlәtin sәlahiyyәtli orqanları vasitәsilә hәyata keçirilmәsi qanunverici, icraedici vә nәzarәtedici tәdbirlәrin
mәcmusu kimi başa düşülür
konkret әrazidә lokallaşmış tәkrar istehsal prosesinin nizamlanması vә mәqsәdәyönlü fәaliyyәti
xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
heç biri
әrazi әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi hesabına ictimai istehsalın sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün onun
tәnzimlәnmәsi prosesi

573 Regional idarәetmә dedikdә başa düşülür –

•

konkret әrazidә lokallaşmış tәkrar istehsal prosesinin nizamlanması vә mәqsәdәyönlü fәaliyyәti
xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
heç biri
әrazi әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi hesabına ictimai istehsalın sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün onun
tәnzimlәnmәsi prosesi
dövlәtin sәlahiyyәtli orqanları vasitәsilә hәyata keçirilmәsi qanunverici, icraedici vә nәzarәtedici tәdbirlәrin
mәcmusu kimi başa düşülür

574 Regionun formalaşmasına tәsir göstәrir –

•

siyasihüquqi
coğrafi faktorlar
sosialpsixoloji
iqtisaditәşkilati
hamısı

575 İlkin regional halqanın tәyini baxımından region dedikdә

•

xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
dövlәtin sәlahiyyәtli orqanları vasitәsilә hәyata keçirilmәsi qanunverici, icraedici vә nәzarәtedici tәdbirlәrin
mәcmusu kimi başa düşülür
obyektlәrin inkişafına tәsir göstәrәn amillәrin proqnozlaşdırılmasını, obyektlәrin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,
onların dәyişilmәsi üzrә reaksiya tәdbirlәrinin qiymәtlәndirilmәsini xarakterizә edәn indikatorların mәcmusu başa
düşülür
nisbәtәn eyni iqlimә, flora vә faunaya, coğrafi mövqeyә malik olan, vahid istehsal, sosial vә bazar infrastrukturu,
eyni hökumәt vә özü nüidarә orqanları tәrәfindәn idarә edilәn әrazi bütövlüyü başa düşülür
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әmәk fәaliyyәtinin (iqtisadi vә sosial sferanı da daxil etmәklә) bu vә ya digәr sferasında әn yaxşı qәrarların axtarışı
prosesi kimi başa düşülür

576 İstehlakçılarımızın respublika әrazisindә qanunvericiliyә әsasәn aşağıda göstәrilmiş hüquqlarından biri
sәhvdir:

•

istehlak olunan әmtәәnin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri haqqında dolğun vә mötәbәr informasiyalara malik
olmaq
mәhsulların istehlakçının hәyatı, sağlamlığı üçün tәhlükәsiz keyfiyyәt göstәricilәrinә malik olmasını tәlәb etmәk
әmtәәlәrin vә onun istehsalçısının sәrbәst seçilmәsi
istehlak olunan mәhsulların lazımi tәlәblәrә cavab vermәsini tәlәb etmәk
mәhkәmәlәrә vә digәr sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarına, hәmçinin, KİVә öz hüquq maraqlarının müdafiәsi ilә әla
qәdar müraciәtlәrin edilmәsinә qanun icazә vermir

577 İstehlakçılarımız respublika әrazisindә qanunvericiliyә әsasәn hansı hüquqlara malikdirlәr:

•

istehlak olunan әmtәәnin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri haqqında dolğun vә mötәbәr informasiyalara malik
olmaq
әmtәәlәrin vә onun istehsalçısının sәrbәst seçilmәsi
istehlak olunan mәhsulların lazımi tәlәblәrә cavab vermәsini tәlәb etmәk
hamısı
mәhsulların istehlakçının hәyatı, sağlamlığı üçün tәhlükәsiz keyfiyyәt göstәricilәrinә malik olmasını tәlәb etmәk

578 Azәrbaycanda istehlakçı hüquqlarının müdafiәsi 19 sentyabr 1995ci ildә qәbul olunmuş, sonralar isә bir
sıra dәyişikliklәr edilmiş ................. qanunudur

•

dialektik sintez
haqsız rәqabәt haqqında
heç biri
sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında
istehlakçıların hüquqlarının mü dafiәsi haqqında

579 Mәhsulun nәzәrdә tutulan fәaliyyәt dövrü әrzindә onun әsas tәyinatına uyğun saz işlәmәsi nәzәrdә tutur
–

•

iş prinsipi
potensial iş
ictimaiyyәtlә iş
iş tәcrübәsi
iş tәminatı

580 İşgüzar tәşkilatlar keyfiyyәt çatışmazlıqlarına görә hansı mәsuliyyәt daşıyırlar:

•

qanun pozuntularında olduqda (firmanın mәhsulun hazırlama prosesindәki defektlәri, yaxud yalançı reklamlar)
firma istehsal etdiyi zay mәhsula görә ciddi mәsuliyyәt
bazardakı paya görә mәsuliyyәt
tәminatın (qarantın) pozulmasına görә mәsuliyyәt
hamısı

581 Firmalararası yarış prosesindә vә potensial alıcıların tәlәbatının formalaşdırılmasında mühüm әhәmiyyәt
kәsb edir –

•

heç biri
rәqabәt
dövlәt
reklam
risk

582 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsinin әsas yükü .............. üzәrinә düşür
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•

heç birinin
istehsalçının
iştehlakçının
dövlәtin
bir sıra özәl tәşkilatların

583 «Consumer İnternational» fәaliyyәt sahәsinә aiddir

•

sәhiyyә sahәsindә inkişaf konsepsiyası
kosmik ixtiralar
ekoloji tәhlükәsizlik baxımından hüquqların müdafiәsi
pul tәdavülü
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi

584 Beynәlxalq miqyasda istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi ilә hansı tәşkilatı mәşğuldur

•

“Tәsәrrüfat Attestasiyası Birliklәri”
“İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf”
heç biri
“Pulse Democracy”
«Consumer İnternational»

585 Satıcıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

satış hәcminin artırılmasının stimullaşdırılmasına tәsir edәcәk istәnilәn proqramları tәklif etmәk hüququ
әmtәә vә әmtәәlәr qrupu haqqında yalançı vә aldadıcı mahiyyәti olmayan istәnilәn reklam müraciәtlәrinin tәşkili
vә reallaşdırılması hüququ
istәnilәn әmtәәni istәnilәn çeşiddә, istәnilәn ölçüdә tәklif etmәk hüququ
әdalәtsiz rәqabәt prinsiplәrindәn kәnar tәdbirlәr vasitәsilә әmtәәlәrin reallaşdırılmasına istәnilәn xәrclәr çәkmәk
hüququ
özünün әsas tәlәbatlarını ödәmәk üçün kifayәt qәdәr rәn garәng tәkliflәr, rәqabәtli qiymәtlәrlә vә istehlakçıya hәr
hansı inhisar tәsirlәrinin mәhdud laşdırılması şәraitindә әmtәә seçmәk hüququ

586 Satıcıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aiddir

•

istehlakçının maariflәndirilmәsindәn, yәni alış haqqında qәrarı yüngüllәşdirәn hәrtәrәfli biliklәrdәn istifadә etmәk
hüququ
әdalәtsiz rәqabәt prinsiplәrindәn kәnar tәdbirlәr vasitәsilә әmtәәlәrin reallaşdırılmasına istәnilәn xәrclәr çәkmәk
hüququ
istehlakçıların ağıllı seçim vә ya qәrar qәbulu üçün әmtәәlәrin daha vacib xüsusiyyәtlәri, satış qaydaları vә
tәminatları haqqında informasiya hüququ
keyfiyyәtsiz әmtәәlәrdәn müdafiә vә onlardan istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan itkilәrin ödәnilmәsi hüququ
özünün әsas tәlәbatlarını ödәmәk üçün kifayәt qәdәr rәn garәng tәkliflәr, rәqabәtli qiymәtlәrlә vә istehlakçıya hәr
hansı inhisar tәsirlәrinin mәhdud laşdırılması şәraitindә әmtәә seçmәk hüququ

587 Dünya tәcrübәsindә istehlakçıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

әmtәәnin satıcı (istehsalçı) tәklifinә tam uyğun olması vә onun tәhlükәsizliyinә istehlakçı hüququ
әmtәәni istәnilәn çeşiddә, istәnilәn ölçüdә tәklif etmәk hüququ
keyfiyyәtsiz әmtәәlәrdәn müdafiә vә onlardan istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan itkilәrin ödәnilmәsi hüququ
özünün әsas tәlәbatlarını ödәmәk üçün kifayәt qәdәr rәn garәng tәkliflәr, rәqabәtli qiymәtlәrlә vә istehlakçıya hәr
hansı inhisar tәsirlәrinin mәhdud laşdırılması şәraitindә әmtәә seçmәk hüququ
istehlakçıların ağıllı seçim vә ya qәrar qәbulu üçün әmtәәlәrin daha vacib xüsusiyyәtlәri, satış qaydaları vә
tәminatları haqqında informasiya hüququ

588 Hazırda dünya tәcrübәsindә istehlakçıların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aiddir
keyfiyyәtsiz әmtәәlәrdәn müdafiә vә onlardan istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan itkilәrin ödәnilmәsi hüququ
özünün әsas tәlәbatlarını ödәmәk üçün kifayәt qәdәr rәn garәng tәkliflәr, rәqabәtli qiymәtlәrlә vә istehlakçıya hәr
hansı inhisar tәsirlәrinin mәhdud laşdırılması şәraitindә әmtәә seçmәk hüququ
әmtәәnin satıcı (istehsalçı) tәklifinә tam uyğun olması vә onun tәhlükәsizliyinә istehlakçı hüququ

•
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•

hamısı
istehlakçıların ağıllı seçim vә ya qәrar qәbulu üçün әmtәәlәrin daha vacib xüsusiyyәtlәri, satış qaydaları vә
tәminatları haqqında informasiya hüququ

589 İlk dәfә istehlakçıların hüquqları neçәnci ildә ABŞda tәrtib edilmişdi

•

1951çi ildә
1891çi ildә
1971çi ildә
1981çi ildә
1961çi ildә

590 BMTnin Baş Assambleyası 1985ci ildә istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsinin mәqsәdlәri üzrә
...............ni işlәyib hazırladı

•

hamısı
“baza prinsipi”
“korporativ prinsiplәri”
«rәhbәr prinsiplәri»
“Natural tәsәrrüfat prinsipi”

591 İlk olaraq istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi yolunda bir sıra mütәrәqqi qanunlar qәbul etmiş ABŞ
prezidenti hansıdır

•

Con Adams
Corc Vaşinqton
Con Tayler
Con Ken nedi
Tomas Cefferson

592 İstehlakçı maraqlarının müdafiәsi hәrәkatı hansı ölkәdә yaranmışdır

•

Afrika
İspaniya
Böyük Britaniya
ABŞ
Azәrbaycan

593 “Satıcılar alıcıların savadsızlığı vә nadanlığı ucbatından onları hesabda aldatmaqla vә xarab mallar
satmaqla külli miqdarda xeyir götürәcәklәr” fikri hansı әsәrdәn götürülüb

•

Milton vә Rouz Fridmenlәr «Seçimin azadlığı» әsәrindәn
Alfred Marşallın «İqtisadi nәzәriyyәnin prinsiplәri» әsәrindәn
Marşell Daymok «İnzibatçılıq fәlsәfәsi» әsәrindәn
Vudro Vilson özünün «Administrasiyanın öyrәnilmәsi» әsәrindәn
Maykl Porterin «Rәqabәt» әsәrindәn

594 Vәtәndaşların, dövlәt orqanlarının istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi vә alıcıların mәhsul satanlara
qarşı tәsirlәrinin yüksәldilmәsi uğrunda tәşkilatlanmış hәrәkatı adlanır

•

romb nәzәriyyәsi
dualizm
ictimai tәsәrrüfat
konsyumerizm
klaster nәzәriyyәsi

595 Konsyumerizm –
ictimai istehsalın әrazi sәnaye komplekslәri, әrazi sahә komplekslәri, hәmçinin, sәnaye regionları, zonaları vә
şәbәkәlәri kimi rayo nun әsas ixtisaslaşma sisteminә uyğun olan rasional әrazi tәmәrküzlәşmәsi formsında tәşkilidir
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•

ictimai istehsalın enerji xammalı mәnbәlәrinә yaxınlaşdırılması, bir sıra sahә vә istehsalatların isә hazır mәhsulun
istehlakı mәrkәzlәri üzrә yerlәşdirilmәsidir
iqtisadi imkanlar vә sosial hәrәkat indikatorlarının axtarışıdır
tәhsil sәviy yәsinin yüksәldilmәsi, sәhiyyәnin tәkmillәşdirilmәsi vә diskriminasiyanın azaldılması hesabına
vәtәndaşların rifah sәviyyәsinin yaxşılaşdırılmasını әks etdirir
vәtәn daşların, dövlәt orqanlarının istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi vә alıcıların mәhsul satanlara qarşı
tәsirlәrinin yüksәldilmәsi uğrunda tәşkilatlanmış hәrәkatıdır

596 “Tәbii inhisarçılıq”a aid olmayan tәşkilatları tapın

•

dәmiryol nәqliyyatı, hava nәqliyyatı, su nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatını hәyata keçirәn, sәrnişinlәrә xidmәt
göstәrәn, onların tәhlükәsizliyinin tәminatına çalışan vә s. işlәri hәyata keçirәn müәssisә vә tәşkilatlarının
fәaliyyәtlәri
qaz tәchizatı sisteminә xidmәt edәn müәssisә vә tәşkilatlarının fәaliyyәtlәri
neft mәhsulları vә terminalına xidmәt göstәrәn müәssisә vә tәşkilatlarının fәaliyyәtlәri
tәsәrrüfat sub yektlәri arasında rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran vә yaxud rәqabәti lәğv edә bilәn
qeyriqanuni maliyyәkredit tәşkilatlarının fәaliyyәtlәri
vahid energetika sisteminә daxil olan elektrik enerjisi istehsal edәn, ötürәn müәssisә vә tәşkilatlarının fәaliyyәtlәri

597 Kommunal xidmәtlәri hәyata keçirәn müәssisә vә tәşkilatlar inhisarçılığın hansı formasına aid edilir

•

tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı
sahә inhisarçılığı
patent vә lisenziya inhisarçılığı
tәbii inhisarçılıq
yerli inhisarçılıq

598 Hansı alim ayrılıqda götürülmüş sәnaye müәssisәlәrinin xammal mәnbәlәrinә vә mәhsulun satış
bazarlarına nәzәrәn optimal yerlәşdirmә mәntәqәsinin tapılması metodunu işlәyib hazırlamışdır

•

F.Hersberq
V.Launhardt
A.Veber
Y.Tyünen
D.Trumen

599 Mәhz bu alimlәrin işlәri klaster nәzәriyyәsinin formalaşmasına әhәmiyyәtli tәsir göstәrmişdir

•

L.Uaytın, R.Fişerin vә S.Braunun
Y.Tyünenin, L.Launhardtın vә A.Veberin
Elton Meyonun, Fris Rotlisbergerin vә J. Fordun
F.Hersberqin, D.Trumenin vә J. Fordun
F.Hersberqin, Abraham Maslounun vә A.Veberin

600 İstehsalın yerlәşdirilmәsi (lokallaşdırma) nәzәriyyәsi hansı alimlәrin tәrәfindәn işlәnilmişdir

•

L.Uaytın, R.Fişerin vә S.Braunun
Y.Tyünenin, L.Launhardtın vә A.Veberin
Elton Meyonun, Fris Rotlisbergerin vә J. Fordun
F.Hersberqin, D.Trumenin vә J. Fordun
F.Hersberqin, Abraham Maslounun vә A.Veberin

601 İnsanları öz şәxsi bizneslәrini qurmağa maraqlandiran, yeni fәaliyyәtә başlamış müәssisәlәrin novator
mәhsullar istehsalında onları dәstәklәyәn, müәssisәlәrin inkişafına tәkan verәn mühiti yaradan vә
innovasiyalı biznesin tәşkil edilmәsindә sahibkarlara yardımçı olan tәşkilat adlanır

•

heç biri
biznes inku bator
bank
ev tәsәrrüfatları
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602 Azәrbaycanda ilk dәfә neçәnci ildә “Tәdris Biznesİnkubator” yaradıldı

•

2010.0
2005.0
2003.0
2001.0
1997.0

603 Azәrbaycanda ilk dәfә hansı universitet nәzdindә “Tәdris Biznesİnkubator” yaradıldı

•

Qәrb Universitetindә
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә sssss
Bakı Dövlәt Universitetindә
Azәrbaycan Dövlәt Neft Akademiyasında
Qafqaz Universitetindә

604 Tәdris biznes inkubator hansı funksiyanı yerinә yetirir:

•

yerli vә xarici kiçik, orta vә iri sahibkarlıq sahәsindә qabaqcıl tәcrübә ilә tanışlıq mәqsәdilә elmi seminarların vә
praktikumların tәşkil olunması
hamısı
biznes planlarının tәrtib edilmәsi, menecmentin ümumi vә xüsusi mәsәlәlәri, liderlik, korporativ menecment,
problemli situasiyalarda davranış vә s. movzularda treninqlәrin keçirilmәsi
menecment, sahibkarlıq fәaliyyәti, heyәtin idarә edilmәsi, kreativ menecment, innovasiya menecmenti,
antiböhranlı idarәetmә vә s. fәn lәrin yeni metodika ilә tәdrisi
nәzәri vә praktiki biliklәrin konkret situasiyalarda tәtbiqi

605 Kiçik müәssislәrin inkişafina mane olan faktorlardan biri sәhvdir

•

İqtisadi mühitin qeyristabilliyi
pozetiv ictimai rәy
informasiya mühitinin zәifliyi
yüksәk vergi dәrәcәlәri
Әmtәәlәrin rәqabәtqabiliyyәtinin aşağı olması

606 Kiçik müәssislәrin inkişafina mane olan faktorlar hansıdır

•

İqtisadi mühitin qeyristabilliyi
hamısı
informasiya mühitinin zәifliyi
yüksәk vergi dәrәcәlәri
Әmtәәlәrin rәqabәtqabiliyyәtinin aşağı olması

607 Regionun iqtisadi inkişafında biznesinkubator hansı funksiyanı hәyata kecirmir

•

mövcud müәssisәlәrin daha da genişlәndirilmәsi
özәllәşdirmә prosesinin tәşkili vә qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
digәr rayonlardan mövcud müәssisәlәrin regiona cәlb edilmәsi
yeni müәssisәlәrin yaradılması
artıq fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin qorunub saxlanılması

608 Regionun iqtisadi inkişafında biznesinkubator hansı funksiyanı hәyata kecirir

•

mövcud müәssisәlәrin daha da genişlәndirilmәsi
hamısı
digәr rayonlardan mövcud müәssisәlәrin regiona cәlb edilmәsi
yeni müәssisәlәrin yaradılması
artıq fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin qorunub saxlanılması

609 Biznesinkubatorlar kiçik vә orta sahibkarlara “Psixoloji dәstәk” istiqamәtinә aid olan cәhәt hansıdır

•
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•

rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmәtlәri, müştәrilәrin problemlәri ilә maraqlanmaq, iqtisadi mühitdә
özünә arxayınlığı aşılamaq
burada müxtәlif obyektlәr, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın vә ya dәzgahlar vә s.
sahibkarın istifadәsinә verilir
hamısı
tәminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları vә vençur maliyyәlәşmәsi, xidmәtlәrin
ödәnilmәsindә güzәştlәr edilmәsi, maliyyә axınının tәşkili
müxtәlif bizneskursların, praktikum, treninq, seminarların tәşkili, konsaltinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, müxtәlif
informasiya resursları ilә tәmin etmәk, biznes planlanların, in vestisiya layihәlәrinin hazırlanması vә tәhlili

610 Biznesinkubatorlar kiçik vә orta sahibkarlara “Maliyyә dәstәyi” istiqamәtinә aid olan cәhәt hansıdır

•

hamısı
tәminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları vә vençur maliyyәlәşmәsi, xidmәtlәrin
ödәnilmәsindә güzәştlәr edilmәsi, maliyyә axınının tәşkili
müxtәlif bizneskursların, praktikum, treninq, seminarların tәşkili, konsaltinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, müxtәlif
informasiya resursları ilә tәmin etmәk, biznes planlanların, in vestisiya layihәlәrinin hazırlanması vә tәhlili
burada müxtәlif obyektlәr, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın vә ya dәzgahlar vә s.
sahibkarın istifadәsinә verilir
rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmәtlәri, müştәrilәrin problemlәri ilә maraqlanmaq, iqtisadi mühitdә
özünә arxayınlığı aşılamaq

611 Biznesinkubatorlar kiçik vә orta sahibkarlara “Tәdrismetodiki dәstәk” istiqamәtinә aid olan cәhәt
hansıdır

•

hamısı
müxtәlif bizneskursların, praktikum, treninq, seminarların tәşkili, konsaltinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, müxtәlif
informasiya resursları ilә tәmin etmәk, biznes planlanların, in vestisiya layihәlәrinin hazırlanması vә tәhlili
tәminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları vә vençur maliyyәlәşmәsi, xidmәtlәrin
ödәnilmәsindә güzәştlәr edilmәsi, maliyyә axınının tәşkili
burada müxtәlif obyektlәr, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın vә ya dәzgahlar vә s.
sahibkarın istifadәsinә verilir
rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmәtlәri, müştәrilәrin problemlәri ilә maraqlanmaq, iqtisadi mühitdә
özünә arxayınlığı aşılamaq

612 Biznesinkubatorlar kiçik vә orta sahibkarlara “Servis dәstәyi” istiqamәtinә aid olan cәhәt hansıdır

•

hamısı
burada müxtәlif obyektlәr, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın vә ya dәzgahlar vә s.
sahibkarın istifadәsinә verilir
tәminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları vә vençur maliyyәlәşmәsi, xidmәtlәrin
ödәnilmәsindә güzәştlәr edilmәsi, maliyyә axınının tәşkili
müxtәlif bizneskursların, praktikum, treninq, seminarların tәşkili, konsaltinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, müxtәlif
informasiya resursları ilә tәmin etmәk, biznes planlanların, in vestisiya layihәlәrinin hazırlanması vә tәhlili
rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmәtlәri, müştәrilәrin problemlәri ilә maraqlanmaq, iqtisadi mühitdә
özünә arxayınlığı aşılamaq

613 Biznesinkubatorlar kiçik vә orta sahibkarlara әsasәn hansı istiqamәtdә dәstәk göstәrir

•

psixoloji dәstәk
hamısı
tәdrismetodiki dәstәk
servis dәstәyi
maliyyә dәstәyi

614 Assosiasiyanin yaradılmasında mәqsәd –

•

hamısı
müxtәlif ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn inkubatorları bir arada birlәşdirәrәk informasiya mübadilәsini hәyata
keçirmәklә daha da sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәk
nәzarәt funksiyasını asan laşdırmaq mәqsәdilә quruluşun tәkmillәşdirilmәsi, innovasiya strategiyalarının tәtbiqi ilә
sәmәrәli quruluşun yaradılması
bazar şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi sosialiqtisadi sistemin dәyişkәn şәraitә uyğunlaşdırılması
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sosial vә mәişәt xidmәtlәrindә bütün kateqoriyalı vәtәndaşların tәlәbatlarını ödәmәk

615 1985ci ildә National Buisiness İncubation Associatinon (NBİA) harada yaranmışdır

•

Fransada
ABŞda
İngiltәrәdә
Yaponiyada
Azәrbaycanda

616 İnkubatorların bütün dünyada geniş vüsәt alması sonda ............ yaranmasına gәtirib çıxardı

•

hamısı
iri asso siasiyaların
subpodratların
superindustrialın
reqressiyanın

617 İlk yaranan biznesinkubatorlar hansı formada fәaliyyәt göstәrmişdir

•

hamısı
arxitektor vә dizaynerlәrin yaradıcı kommunası kimi
TAB tәşkilatı mü vafiq şәbәkә sisteminin formalaşmasının bir hissәsi kimi
әhalinin hәyat sәviyyәsinin ümumilәşdirilmiş göstәricilәrindәn biri kimi
aztәminatlılara yerli imkanlar hesabına maddi kömәk göstәrmәk kimi

618 Yeni mәhsul istehsalına istiqamәtlәnmiş texnolojibiznes inkubatorlara aid olan cәhәt

•

hamısı
adәtәn innovasiya vә texnoloji mәrkәzlәrin, elmi parkların tәsisçiliyi ilә yaradılan bu inkubatorlar yeni
texnologiyaların inkişafına vә onların tәtbiqinin sürәtlәndirilmәsinә xidmәt edir
bu biznesinkubatorlar әhalinin müәyyәn bir qrupunun sahibkarlıq fәaliyyәtinә cәlb edilmәsinә vә ya regionda
bazarın zәif inkişaf etmiş müәyyәn sektoruna xidmәt göstәrmәk mәqsәdilә yaradılır
bu biznesinkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürәtlәndirmәk mәqsәdilә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
başlayanlara güzәştli şәrtlәrlә ofislәri icarәyә verir vә müxtәlif xidmәtlәr göstәrir
iqtisadistrateji fәaliy yәtlәrin işlәnib hazırlan masın da müәssisә vә firmalara konsaltinq vә auditor xidmәtlәrinin
göstәrilmәsinә xidmәt edir

619 Spesifik sahibkarlıq subyektlәrinә vә iqtisadiyyatın müәyyәn bir sektorunda sahibkarlığın inkişafına
istiqamәtlәnmiş biznesinkubatorlara aid olan cәhәt

•

hamısı
bu biznesinkubatorlar әhalinin müәyyәn bir qrupunun sahibkarlıq fәaliyyәtinә cәlb edilmәsinә vә ya regionda
bazarın zәif inkişaf etmiş müәyyәn sektoruna xidmәt göstәrmәk mәqsәdilә yaradılır
adәtәn innovasiya vә texnoloji mәrkәzlәrin, elmi parkların tәsisçiliyi ilә yaradılan bu inkubatorlar yeni
texnologiyaların inkişafına vә onların tәtbiqinin sürәtlәndirilmәsinә xidmәt edir
bu biznesinkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürәtlәndirmәk mәqsәdilә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
başlayanlara güzәştli şәrtlәrlә ofislәri icarәyә verir vә müxtәlif xidmәtlәr göstәrir
iqtisadistrateji fәaliy yәtlәrin işlәnib hazırlan masın da müәssisә vә firmalara konsaltinq vә auditor xidmәtlәrinin
göstәrilmәsinә xidmәt edir

620 Sahibkarlığın formalaşması vә inkişafına yönәldilmiş biznesinkubatorlara aid olan cәhәt

•

hamısı
bu biznesinkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürәtlәndirmәk mәqsәdilә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
başlayanlara güzәştli şәrtlәrlә ofislәri icarәyә verir vә müxtәlif xidmәtlәr göstәrir
adәtәn innovasiya vә texnoloji mәrkәzlәrin, elmi parkların tәsisçiliyi ilә yaradılan bu inkubatorlar yeni
texnologiyaların inkişafına vә onların tәtbiqinin sürәtlәndirilmәsinә xidmәt edir
bu biznesinkubatorlar әhalinin müәyyәn bir qrupunun sahibkarlıq fәaliyyәtinә cәlb edilmәsinә vә ya regionda
bazarın zәif inkişaf etmiş müәyyәn sektoruna xidmәt göstәrmәk mәqsәdilә yaradılır
iqtisadistrateji fәaliy yәtlәrin işlәnib hazırlan masın da müәssisә vә firmalara konsaltinq vә auditor xidmәtlәrinin
göstәrilmәsinә xidmәt edir
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621 Biznesinkubatorların qarşıya qoyulmuş mәqsәddәn asılı olaraq hansı formalarıtәtbiq edilir:
sahibkarlığın formalaşması vә inkişafına yönәldilmiş biznesinkubatorlar spesifik sahibkarlıq subyektlәrinә
vә iqtisadiyyatın müәyyәn bir sektorunda sahibkarlığın inkişafına istiqamәtlәnmiş biznesinkubatorlar yeni
mәhsul istehsalına istiqamәtlәnmiş texnolojibiznes inku¬ba¬torlar demokratik idarәetmә forması tәsәrrüfat
sub¬yekt¬lәrinin maksimum azadlığını sosialdemoqrafik indikatorları

•

1.4
1,2,3
1,3,4
1,2,4
2,3,4

622 Sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşmasına xidmәt etmәklә, biznesin başlanğıc mәrhәlәsindә xәrclәrin
aşağı salınmasına şәrait yaradır –

•

subpodrat
hamısı
reqressiya
biznesinkubator
superindustrial

623 Biznesinkubator –

•

hamısı
yeni yaranmış vә inkişaf mәrhәlәsindә olan kiçik vә orta sahibkarlığı, istehsal, informasiya, maliyyә vә digәr
resurslarla tәmin edәn vә sahibkarlıq subyektlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdilә çeşidli xidmәtlәr
göstәrәn tәşkilati modeldir
yerlәşdirmә nәzәriyyәsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi әsaslarını L.Valrasın klassik ümumi iqtisadi
tarazlıq modelidir
sosial iqtisadi problem vә әtraf mühitin qorunub saxlanması problemlәrinin hәlli arasında dünya balan sının tәmin
olunması zәrurәtindәn irәli gәlәn sivilizasiyanın inkişafı mo delidir
tәdbirlәrin görülmәsinin direktiv müddәti dәyişdirilәrkәn mәqsәdli proqramın şәbәkә modelidir

624 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn “İnvestisiyaların dotasiya
olunması” hesabat formasına aid olan cәhәt

•

mövcud olan inkişaf planlarının tәhlili
müәyyәn әraziyә kapital qoyuluşu etmәyә hazır olan müәssisәlәr reallaşdırdıqları investisiyalara görә dotasiya alır
biznes inkubatorlara yeni işә başlayan sahibkarlara, sәnaye parklarında isә artıq fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi
üçün lazımi şәrait yaradılması
maşınqayırma, yüngül sәnaye, toxuculuq sәnayesi, mәişәt xidmәti, mәnzilkommunal xidmәti vә elmitexniki
sektor xüsusi tәdqiq edilir
yeni müәssisәlәrin yaradılması motivlәri vә әsaslandırılmalarının tәhlili

625 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn “çәtinliklәr haqqında
nәticәlәri” hesabat formasına aid olan cәhәt: mövcud olan inkişaf planlarının tәhlili istehsal potensiallarının
müәyyәnlәşdirilmәsi yeni müәssisәlәrin yaradılması motivlәri vә әsaslandırılmalarının tәhlili investor üçün
torpaq sahәsinin mәnimsәnilmәsi

•

1.4
1,2,3
1,3,4
1,2,4
2,3,4

626 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn aktual şәraitin tәhlili
hesabat formasına aid olan cәhәt
hәr bir bәlәdiyyәdә öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә vergi imtiyazına malik olan müәssisәlәr müәyyәn vergilәr
ödәnilmәsindәn azad olunur

•
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•

maşınqayırma, yüngül sәnaye, toxuculuq sәnayesi, mәişәt xidmәti, mәnzilkommunal xidmәti vә elmitexniki
sektor xüsusi tәdqiq edilir
biznes inkubatorlara yeni işә başlayan sahibkarlara, sәnaye parklarında isә artıq fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi
üçün lazımi şәrait yaradılması
ayrıayrı müәssisәlәrә kömәk, maliyyәlәşmә mәnbәrәlәrinin cәlb edilmәsi
müәyyәn әraziyә kapital qoyuluşu etmәyә hazır olan müәssisәlәr reallaşdırdıqları investisiyalara görә
dotasiyaların verilmәsi

627 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn hansı hesabat formaları
hazırlana bilәr

•

investisiyaların dotasiya olunması
hamısı
bәlәdiyyәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının hazırlanması
aktual şәraitin tәhlili
bәlәdiyyә işinin konkret prioritetlәri

628 Sahibkarla bәlәdiyyә arasında qarşılıqlı münasibәtlәri tәhlil edәrkәn aşağıdakılar haqqında konkret
mәlumatlar toplanılmalıdır

•

qeydiyyatdan keçmiş müәssisәlәrin bәlәdiyyә orqanı ilә aktiv münasibәtdә olanların sayı
hamısı
bәlәdiyyә orqanı ilә sahibkarlar arasında ünsiyyәt zamanı tәşәbbüsün kimin әlindә olması
bәlәdiyyә vә ya yerli icra orqanı tәrәfindәn sahibkarların müraciәtlәri haqqında qәrarların qәbul edilmәsinin
müddәti
aybaay şәhәrdә qeydiyyata alınan müәssisәlәrin sayı

629 Yerli özünüidarә orqanları tәrәfindәn sahibkarlığın inkişafına kömәk mәqsәdilә tәkcә götürülmüş bir
müәssisәyә kömәk aşağıdakı hansı işlәri görmәklә aparıla bilәr:

•

ssss
hamısı
müәssisә üçün xüsusi dotasiya
investor üçün ayrılan torpaq sahәlәrinin mәnimsәnilmәsi
sәrfәli biznes aparmaq üçün xüsusi әhәmiyyәti olan daşınmaz әmlakın verilmәsi

630 Hansı vasitәlәrlә әrazidә yerlәşәn vә bir vә ya neçә sahәdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr qrupuna
güzәştlәr edilir

•

heç biri
kreditlәşdirmә vә burada tәminatçı kimi çıxışetmә; yeni iş yerlәrinin açılmasına dotasiya
enerjinin alınması, saxlanması vә ötürülmәsi әsas etibarilә әnәnәvi tex no lo giyaların istehsalın mәhdudlaşdırılması
ilә
milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilә
vәtәndaşların dövlәtә vergi ödәmәlәri әvәzinә dövlәtin sәhmdar vәtәn daşlara sosial minimum hәcmindәn az
olmayaraq dividendlәr ödәmәsi ilә

631 Yerli özünüidarә orqanları tәrәfindәn sahibkarlığın inkişafına kömәk bilavasitә hansı vasitәlәrlә hәyata
keçirilә bilәr

•

heç biri
kreditlәşdirmә vә burada tәminatçı kimi çıxışetmә; yeni iş yerlәrinin açılmasına dotasiya
enerjinin alınması, saxlanması vә ötürülmәsi әsas etibarilә әnәnәvi tex no lo giyaların istehsalın mәhdudlaşdırılması
ilә
milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilә
vәtәndaşların dövlәtә vergi ödәmәlәri әvәzinә dövlәtin sәhmdar vәtәn daşlara sosial minimum hәcmindәn az
olmayaraq dividendlәr ödәmәsi ilә

632 Bәlәdiyyәlәrin aktiv şәkildә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadiyyatın әnәnәvi sahәlәrinә aiddir

•

kanalizasiya ilә tәminetmә
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•

hamısı
şәhәr vә şәhәrәtrafı nәqliyyat
әrazidә fәaliyyәt göstәrәn su qaz, istilik müәssisәlәri
çirkli suların tәmizlәnmәsi

633 Mәnfәәt qazanmaq mәqsәdilә yaradılan bәlәdiyyә müәssisәlәrinә daxildir:

•

heç biri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

634 Bәlәdiyyәlәrin öz xәrclәrini ödәmә imkanına malik vә sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn
tәşkilatlarına daxildir

•

heç biri
sosial müdafiә idarәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
nәqliyyat, tikinti, rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

635 Bәlәdiyyәlәrin sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn tәşkilatlarına daxildir

•

nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları, sosial müdafiә idarәlәri
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
heç biri

636 Özünüödәmә baxımından bәlәdiyyә müәssisәlәri neçә qrupa bölünür:

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

637 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәri
әsası ola bilmәz

•

nәzarәt
iflas etdirmә
koordinasiya
tәnzimlәmә
motivasiya

638 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәri
әsası hansıdır

•

nәzarәt
hamısı
koordinasiya
tәnzimlәmә
motivasiya

639 Sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin qarşısında duran hansı vәzifәlәri aid etmәk
olar:
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•

heç biri
iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan vәzifәlәr;sosialmәdәni, kommunalmәişәt vә hәyati
baxımından vacib digәr xidmәtlәrә әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar vәzifәlәr
milli gәlir vә milli mәhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi dәyәrini cәmlәşdirir
vә xalis gәlirin ev tәsәrrüfatları, hökumәt, biznes vә xarici iqtisadi agentlәr tәrәfindәn bölüşdürülmәsi
vәzifәsi mövcud ictimai rejimi vә qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbәyә müvafiq olaraq müntәzәm pullu
mükafatlandırılma
Milli sәnaye hesabları müxtәlif biznes vahidlәri, hökumәt, ev tәsәrrüfatları vә xarici iqtisadi agentlәr arasında
alınmış vә satılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirilmәsi

640 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiyasına aiddir

•

әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsinin inkişaf etdirilmәsi
hamısı
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi

641 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiyasına aiddir

•

heç biri
enerji, su, qaz, istilik tәchizatı, mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsini, mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi

642 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiya .......

•

heç biri
sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi prosesini tәmin edir
mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi
artıq yaranmış sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin idarә olunması prosesi kimi çıxış edir
enerji, su, qaz, istilik tәchizatının idarә edilmәsi

643 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiya .......

•

şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
artıq yaranmış sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin idarә olunması prosesi kimi çıxış edir
heç biri
sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi prosesini tәmin edir
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi

644 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi hansı funksiyaya daxildir

•

hamısı
müәssisә vә sakinlәrә bәlәdiyyә tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr; әrazinin sosialiqtisadi inkişafının idarә edilmәsi
qacaqmalçılıqla bağlı cinayәt mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi
görmük rüsmlarının tәyin edilmәsi
mülki hüquqi qanunların müәyyәn edilmәsi

645 Әrazinin (şәhәrin) inkişafı korporasiyasının әsas funksiyası –

•

heç biri
әrazinin sosialiqtisadi inkişafının biznesproqnozunun hazırlanması vә onun yerinә yetirilmәsinin tәşkili, işlәrin
görülmәsi üçün maliyyә vәsaitlәrinin okkutunisiyası vә әrazidә layihә vә tikintilәrin koordinasiyasıdır
iqtisadiyyatın normal tәnzimlәnmәsi vә sәmәrәli fәaliyyәti üçün dövlәtin hüquqi tәminatı vә müdafiәsi
sahәsindәki işi
әtraf mühitin dövriyyәsindәn “havayı әmtәә” kimi istifadә tendensiyasına son qoymaqdır
bu zaman mәcmu ictimai mәhsulun vә milli gәlirin bölgüsü vә yenidәn bölgüsü hәyata keçirilir
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646 Aşağıdakı hansı resursları birlәşdirmәklә bәlәdiyyә mәsәlәlәri hәll edilә bilәr

•

intellektual
hamısı
maddi
maliyyә
informasiya

647 Әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahәlәri ilә әlaqәdardır

•

qaz tәchizatı obyektlәri
hamısı
yollar
su tәsәrrüfatı obyektlәri
elektrik enerjisi obyektlәri

648 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin mәnfi cәhәtlәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Maliyyә nәzarәtindә çәtinliklәrin yaranması
Demokratik prinsiplәrә uyğun olması
ölkә bütövlüyünün sarsılması
milli birliyin sarsılması
siyasi motivli davranışlara yol açması

649 Qeyri mәrkәzi idarәetmәnin müsbәt cәhәtlәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

bürokratiyanın azalması
Kargüzarlığın azalması
demokratik prinsiplәrә uyğunluğu
Xidmәtlәrin ehtiyaclara uyğunluğu
milli birliyin sarsılması tәhlükәsi

650 Mәrkәzdәn idarәetmәnin mәnfi tәrәflәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

kargüzarlığın artmasına sәbәb olur
güclü dövlәt birliyi tәmin edir
xidmәtlәr yerli ehtiyaclara cavab vermir
Bürokratiyanın artmasına sәbәb olur
demokratik prinsiplәrә uyğun gәlmir

651 Mәrkәzdәn idarәetmәnin müsbәt tәrәflәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

xidmәtlәr sistematik icra edilir
Bürokratiyanın artması
xidmәtlәr daha az xәrclә icra edilir
Güclü dövlәt idarәçiliyi vә birliyi tәmin edir
xidmәtlәr rasional icra edilir

652 Azәrbaycanda mәrkәzi idarәetmә orqanlarına aid olmayan variantı qeyd edin

•

Düzgün cavab yoxdur
bәlәdiyyә
Yerli icra hakimiyyәti
Prezident aparatı
Nazirlәr Kabineti

653 Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
beşinci mәrhәlәsi adlanır:
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•

mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәq sәd lәr ağacı"nın qurulması
mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
tәşkiletmә
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
problemin diaqnozu

654 Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
dördüncü mәrhәlәsi adlanır:

•

mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәq sәd lәr ağacı"nın qurulması
tәşkiletmә
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
problemin diaqnozu

655 Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
üçüncü mәrhәlәsi adlanır:

•

mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
problemin diaqnozu
tәşkiletmә
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәq sәd lәr ağacı"nın qurulması

656 “Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
ikinci mәrhәlәsi adlanır:

•

mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
tәşkiletmә
problemin diaqnozu
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәq sәd lәr ağacı"nın qurulması

657 “Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
birinci mәrhәlәsi adlanır:

•

mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
problemin diaqnozu
tәşkiletmә
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәq sәd lәr ağacı"nın qurulması

658 “Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6.0
5.0
3.0
4.0
2.0

659 Әhalinin sosial durumunun vә sosial infrastrukturunun indiki vәziyyәtini nәzәrә alaraq sosial sahәdә
hansı proqramların hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi vacib mәsәlәlәrdәn hesab edilә bilәr

•

"Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi",
hamısı
"Mәişәt xidmәtinin tәkmillәşdirilmәsi"
"Şәhәr әhalisinin kompleks sosial inkişafı proqramı"
"Mәşğulluq"
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660 Aşağıdakılardan hansı proqramın әsas tәyinatı müvafiq problemin bütün elementlәrinin sistem halında
göstәrilmәsi, onların asılılığının azalması vә lazım olmayan elementlәrin sәrf edilmәsidir

•

әrazi kompleks inkişaf proqramı
"Prob lemlәr ağacı"
“havayı әmtәә”
“mәqsәdlәr ağacı”
“Yüngül tәfәkkürün”

661 ""Mәqsәdlәr ağacının" aşağı sәviyyәsi tәdbirlәrdir. Onun hazırlanmasına hansı proses aşağıdakılardan
daxildir

•

resursların çatışmazlığına görә tәdbirlәrin siyahıdan çıxarılması
hamısı
az әhәmiyyәtli tәdbirlәrin vә qrup tәdbirlәrinin "mәqsәdlәr ağacı"ndan çıxarılması
alternativlәrin öyrәnilmәsi
az sәmәrәli tәdbirlәrin "mәqsәdlәr ağacı"ndan çıxarılması

662 Proqramın başlanğıc götürdüyü ilkin nöqtә 

•

“mәqsәdlәr ağacı”dır
әrazi kompleks inkişaf proqramı
hamısı
“havayı әmtәә”
“Yüngül tәfәkkürün”

663 Dörd әsr bundan әvvәl elmi әdәbiyyatda sabit vә qeyrisabit şәraitlәrdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilati
sistemlәr hansı formada idi

•

informasiya
mexaniki
yaradıcı
üzvi
dayanıqlı

664 Regional iqtisadiyyatın sәmәrәli tәşkilinin aşağıdakı qaydalardan biri sәhvdir

•

ixtisaslaşmanın aparılması
kadr islahatlarının aparılması zamanı subyektiv amillәrin nәzәrә alınması
әmәk ehtiyatlarının sәmәrәli şәkildә tәnzimlәn mәsi
yerli resurslardan dolğun istifadә
qarşılıqlı әlaqәli pro seslәrin sinxronlaşdırılması

665 Regional iqtisadiyyatın sәmәrәli tәşkilinin aşağıdakı hansı qaydaları mövcuddur:

•

ixtisaslaşmanın aparılması
hamısı
әmәk ehtiyatlarının sәmәrәli şәkildә tәnzimlәn mәsi
yerli resurslardan dolğun istifadә
qarşılıqlı әlaqәli pro seslәrin sinxronlaşdırılması

666 Proqram mәqsәdli yanaşmada “Kompleks әrazi proqramı” –

•

heç biri
müvәqqәti tәşkilati sistemdir
qeyriformal daimi tәşkilati sistemdir
formal daimi tәşkilati sistemdir
formal qismәn tәşkilati sistemdir
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667 Proqram mәqsәdli yanaşmanın tәtbiqi zamanı tәşkilati problemlәrin yumşalmasına vә tәşkilati quruluşun
tәkmillәşdirilmәsinә imkan vermәsi üçün hansı meyarlara riayәt edilmәlidir:

•

layihәlәrin idarә edilmәsi yarımsistemlәrin ayrılması zamanı funksiya vә işlәrin tәkrarlanmasının minimuma
endirilmәsi
hamısı
subordinasiyalaşmış idarәetmә sәviyyәlәrinin mәqsәdlәrinin tarazlaşdırılması
qoyulan tapşırığın yerinә yetirilmәsi üçün hәr bir idarәetmә sәviyyәsinin tam mәsuliyyәti
hәr qoyulan tapşırığın yerinә yetirilmәsinә daxil olan mәcmu idarәetmә funksiyalarının hәyata keçirilmәsi
kompleksliyi

668 “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 17ci maddәsindә göstәrilir ki,
bәlәdiyyәnin daimi vә başqa komissiyalarının vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansını aid etmәk olar

•

seçicilәrin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin tәşkilinә vә yox lan masına kömәk etmәk
hamısı
yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müzakirә etmәk, bәlәdiyyә iclasların da müzakirә üçün proqramlar, arayışlar, qәrar
layihәlәri vә başqa materiallar hazırlamaq
yerli әhәmiyyәtli sosial müdafiә vә sosial inkişaf, ekologiya, iqtisadi inkişaf, yerli xidmәt üzrә proqramlar
hazırlayıb bәlәdiyyәnin iclasına vә ya yerli әhalinin müzakirәsinә çıxarmaq
bәlәdiyyә vә onun icra aparatı üçün tәkliflәr hazırlamaq

669 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmәdә ixtisaslaşmış proqramlara aiddir –

•

heç biri
әtraf mühitin qorunması, әmәk resurslarından sәmәrәli istifadә, konkret infrastruktur ob yektinin inkişafı, mәnzil,
mәişәt xidmәti vә başqa proqramları
istehlak bazarının tәnzimlәnmәsi üzrә proqramı vә sosial infrastrukturun inkişafı proqramı
әrazidә sәhiyyәnin vә ya ictimai iaşәnin inkişafı proqramı
ekoloji tәhlükәsizlik, texnoloji informasiya yönümlü kadrlardan kompleks istifadәnin nәticәlәri

670 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmәdә sahәlәrarası әrazi proqrama aiddir –

•

heç biri
istehlak bazarının tәnzimlәnmәsi üzrә proqramı vә sosial infrastrukturun inkişafı proqramı
әtraf mühitin qorunması, әmәk resurslarından sәmәrәli istifadә, konkret infrastruktur ob yektinin inkişafı, mәnzil,
mәişәt xidmәti vә başqa proqramları
әrazidә sәhiyyәnin vә ya ictimai iaşәnin inkişafı proqramı
ekoloji tәhlükәsizlik, texnoloji informasiya yönümlü kadrlardan kompleks istifadәnin nәticәlәri

671 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmәdә sahәvi әrazi proqramlarına aiddir –

•

heç biri
әrazidә sәhiyyәnin vә ya ictimai iaşәnin inkişafı proqramı
әtraf mühitin qorunması, әmәk resurslarından sәmәrәli istifadә, konkret infrastruktur ob yektinin inkişafı, mәnzil,
mәişәt xidmәti vә başqa proqramları
istehlak bazarının tәnzimlәnmәsi üzrә proqramı vә sosial infrastrukturun inkişafı
ekoloji tәhlükәsizlik, texnoloji informasiya yönümlü kadrlardan sәmәrәli istifadә

672 Әrazi üzrә kompleks mәqsәdli proqrama ehtiyac –

•

hamısı
regionun qarşısında asand vәzifәlәrin hәll edilmәsi durduqda yaranır
regionda baş vermiş dәyişikliklәrә gec reaksiya vermәk zәrurәti yarandıqda
regionun qarşısında çәtin vә mürәkkәb vәzifәlәrin hәll edilmәsi durduqda yaranır
xarici tәsirlәrin miqyasını çoxaltmaq lazım gәldikdә

673 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmә problemlәrin xarakterinә görә regional proqramların
növlәrindәn biri sәhvdir:
kompleks
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•

sahәvi
sahәlәrarası
şaquli
ixtisaslaşdırılmış

674 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmә problemlәrin xarakterinә görә regional proqramları
hansı müxtәlif növә ayırmaq olar:

•

kompleks, sahәvi, üfüqi vә şaquli
üfüqi, şaquli, korporativ vә kollektiv
üfüqi, şaquli, sahәlәrarası vә ixtisaslaşdırılmış
kompleks, sahәvi, sahәlәrarası vә ixtisaslaşdırılmış
sahәvi, sahәlәrarası, korporativ vә kollektiv

675 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmә hansı problemlәrinin hәlli zamanı istifadә olunur

•

iqtisadi
sosial
abadlaşdırma
ekoloji
hamısı

676 Proqram mәqsәdli idarәetmә keçmiş SSRİdә isә neçәnci illәrdә formalaşmağa başlamışdır

•

keçәn әsrin 20ci
keçәn әsrin 40cı
keçәn әsrin 60cı
keçәn әsrin 50ci
keçәn әsrin 70ci

677 Üzvi idarәetmә hansı yanaşmada tәzahür edir

•

davranışlı
hamısı
inteqral
paketli
proqram mәqsәdli

678 Üzvi idarәetmә aşağıdakı hansı xüsusiyyәtә malik deyil:

•

hakimiyyәtin biliyә vә tәcrübәyә arxalanması
lәng vә qeyridәqiq quruluş
dinamik vә sәrt şәkildә müәyyәnlәşmәyәn vәzifәlәr
özünәnәzarәt vә әhali tәrәfindәn nәzarәt
dәyişikliklәrә hazırolma

679 Üzvi idarәetmә aşağıdakı hansı xüsusiyyәtә malikdir:

•

hakimiyyәtin biliyә vә tәcrübәyә arxalanması
hamısı
dinamik vә sәrt şәkildә müәyyәnlәşmәyәn vәzifәlәr
özünәnәzarәt vә әhali tәrәfindәn nәzarәt
dәyişikliklәrә hazırolma

680 Bәlәdiyyә idarәçiliyini dolğun şәkildә hansı idarәetmә növü ifadә edir

•

heç biri
üzvi
texnologiyalı
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orta
riskli

681 Mexaniki idarәetmә növünә aiddir:

•

dәyişikliklәrә müqavimәt
hamısı
standart vә sabit vәzifәlәr
mühafizәkar, qeyriçevik quruluş
iyerarxik hakimiyyәt xәtti vә nәzarәt

682 Bәlәdiyyә yerli özünüidarә kimi mexaniki idarәetmә növünü ....... edir

•

hamısı
rәdd
әhatә
tәsdiq
hәlledici әhәmiyyәt kәsb

683 Klasterin yararlandığı hansı aspektlәrin sayı vә nüfuzu ilә stimullaşdırılır

•

xüsusi infrastrukturların
hamısı
ticarәt sәrgilәrinin fәaliyyәtlәri iştirakçıların
informasiya bazarlarının
tәhsil proqramlarının

684 Klasterlәrin daxilindә qarşılıqlı münasibәtlәrin evolyusiyası nәticәsindә onun iştirakçıları daha qlobal
strategiyalarla silahlanaraq hansı mәqsәdә nail olmağa çalışırlar

•

heç biri
mәnfәәtlәrini maksimumlaşdırmağa
istehsalı dar çәrçivәdә hәyata keçirtmәyә
mәnfәәti stabil saxlamağa
mәnfәәti minimumlaşdırmağa

685 Klasterlәrin formalaşmasında diqqәti cәlb edәn hansı prinsipi qeyd etmәk olar

•

heç biri
yerli miqyasda rәqabәtin intensivliyi; mövcud regionda yeni iqtisadi fәaliyyәt sahәsinin formalaşması üçün
imkanlar vә mühit; klaster iştirakçılarının formal vә qeyriformal mәlumatlama mexanizmlәrinin fәaliyyәtinin
sәmәrәliliyi
kimi işsizliyә sosial cәhәtdәn mәqbul hәddә yol verәn sәmәrәli mәşğulluğa nail olunması; cәmiyyәtin formalaşmış
istehsal mühitinin strukturunun çatışmamazlığı; yerli miqyasda rәqabәtin intensivliyi
yerli miqyasda rәqabәtin passivliyi; cәmiyyәtin formalaşmış istehsal mühitinin strukturunun çatışmamazlığı;
informasıya mübadilәsinin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi
xammal ehtiyatlarına sәrf edilәn mәsrәflәrin ölçülmәsi; yoxsulluğun sәviyyәsinin inkişaf etdirilmәsi; mövcud
regionda yeni iqtisadi fәaliyyәt sahәsinin formalaşması üçün imkanlar vә mühit

686 Klasterlәrin formalaşması әsaslanır –

•

inkişaf etmiş müvafiq infrastrukturlara
hamısı
elmitәdqiqatlara
ixtisaslaşmış әmәyә
münasib coğrafi vәziyyәtә

687 Klaster nәzәriyyәsi üzrә ictimai istehsalın tәşkil edilmәsindәki artımın qütblәri ideyasının yaradıcısı
hansı alimdir
103/105

22.12.2016

•

L.Uayt
F.Ferri
Y.Meen
J.Qannel
P.Leyn

688 İqtisadi mәkanın strukturizasiyası vә sәmәrәli yerlәşdirilmәsi nәzәriyyәsi әsaslanır –

•

müxtәlif tipli şәhәr vә kәnd yaşayış mәn tәqәlәrinin funksional xüsusiyyәtlәrinin formalarına
hamısı
aqlomerasiyaların formalarına
sәnaye vә nәqliyyat şәbәkәlәrinin funksional xüsusiyyәtlәrinin formalarına
әraziistehsalat komplekslәrinin funksional xüsusiyyәtlәrinin formalarına

689 Klaster, başqa sözlә ............ da adlandırılır

•

hamısı
sәnaye qrupu
sәnaye mәhsulu
sәnaye maliyyәsi
farmaseptik sәnaye

690 Müasir dövrdә klasterlәrin tәdqiqi sahәsindә hansı alimin xüsusi xidmәtlәri olmuşdur

•

L.Uaytın
Maykl Porterin
Alfred Marşallın
J.Qannelin
P.Leyninin

691 Müasir dövrdә klaster nәzәriyyәsinin elmi cәhәtdәn çoxşaxәli araşdırılmasının ilk müәllifi kimi hansı
alimi hesab etmәk olar

•

P.Leyn
L.Uayt
Y.Meen
J.Qannel
Alfred Marşallı

692 Müasir klaster nәzәriyyәsindә, regional elmlәr üzrә iqtisadi әdәbiyyatlarda әsas diqqәt şәhәr
aqlomerasiyasının ümumilәşdirilmiş iqtisadiyyatına yönәlmişdir ki, bu hansı infrastrukturları әhatә edir

•

yüksәk tәmәrküzlәşmәyә malik şәhәr regionlarındakı bazaları
kommunikasiya texnologiyaları
investisiya institutları
hamısı
müxtәlif sәnaye mәrkәzlәrini

693 Hansı dövrdәn başlayaraq bir çox iqtisadi әdәbiyyatda klasterlәr fenomeninin mövcudluğunun vә
әhәmiyyәtinin dәrk olunması müşahidә edilmәyә başlanmışdı

•

XX әsrin 70ci illәrindәn
XX әsrin 20ci illәrindәn
XIX әsrin 80ci illәrindәn
XX әsrin 50ci illәrindәn
XX әsrin 80ci illәrindәn

694 Yerlәşdirmә nәzәriyyәsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi әsası klassik ümumi iqtisadi tarazlıq
vәziyyәti aşağıdakı hansı şәrt daxilindә formalaşır
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•

bütün bazar zonaları minimum ölçüyә malik olmalıdır
hәr bir firmanın yerlәşdiyi mәkan istehsalçı üçün maksimum mümkün üstünlüklәrә malik olmalıdır
firma elә yerlәşdirilmәlidir ki, onun fәaliyyәti yerlәşdiyi әrazini tam әhatә etsin
hamısı
qiymәtlәr vә xәrclәrin sabitlik әmsalı dәyişmәz olmalı, yәni hәddәn artıq yüksәk gәlir nәzәrdә tutulmalıdır

695 İstehsalın yerlәşdirmә nәzәriyyәsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi әsasını tәşkil edir

•

vәtәndaş cәmiyyәti
reproduktiv әmәyin hökmranlığı
orta vә xırda investorların hüquqlarının müdafiәsi
qarşılıqlı sәbir korporasiyasının müvәffәqiyyәtinin prinsipial şәrti
klassik ümumi iqtisadi tarazlıq modeli

696 İstehsalın yerlәşdirilmәsi nәzәriyyәsindә ikinci yanaşmanın müәlliflәri hansılardır

•

Elton Meyo, Fris Rotlisberger, J. Ford
V.Kristaller, A.Leş, A.Veber
L.Uayt, R.Fişer, S.Braun
F.Hersberq, Abraham Maslou, A.Veber
O.Enqlender, H.Ritçel, T.Palanderdir

697 Klaster nәzәriyyәçilәrindәn ilk dәfә olaraq hansı alim yaşayış mәntәqәlәri sistemlәrinin bazar
mәkanında yerlәşdirilmәsinin nәzәri әsaslarını işlәmişdir

•

V.Launhardt
Y.Tyünen
F.Hersberq
D.Trumen
V. Kristaller

698 A.Veber yerlәşdirmәni nәzәrә almadan istehsal xәrclәrinin üç әsas faktorunu qeyd etmişdir –

•

ekoloji xәrclәri, işçi qüvvәsinә vә texno loji xәrclәri
tәhsil sisteminin xәrclәri, xammala çәkilәn xәrclәri vә nәqliyyata çәkilәn xәrclәri
ekoloji xәrclәri, xammala çәkilәn xәrclәri vә nәqliyyata çәkilәn xәrclәri
xammala, işçi qüvvәsinә vә nәqliyyata çәkilәn xәrclәri
tәhsil sisteminin xәrclәri, işçi qüvvәsinә vә texno loji xәrclәri

699 İzolә olunmuş müәssisәnin timsalında istehsalın yerlәşdirilmәsinin ümumi «xalis» nәzәriyyәsini kim
işlәmişdir

•

F.Hersberq
Y.Tyünen
V.Launhardt
A.Veber
D.Trumen

700 V.Launhardt vә Y.Tyünenin istehsalın yerlәşdirilmәsi nәzәriyyәlәrinin hәlledici faktoru hansıdır

•

tәhsil sisteminin xәrclәridir
nәqliyyat xәrclәridir
texno loji xәrclәridir
ekoloji xәrclәridir
renta xәrclәridir
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