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1.

İqtisadi rayonlaşma hansıdır?
1.маkро районлашма;
2.мезо районлашма;
3.миkро районлашма

√ 1,2,3
• 1,2
• 2
• Heç  biri
• 1,3

2. Regionun məhsuldar qüvvələrinin variantlı yerləşdirməsi metoduna aiddir:

√ region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə tutur
• ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülməsi prosesidir
• yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir
• sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur
• hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir

3. İqtisadi rayonologiyanın  nəzəri problemlərinin həlli  neçə prinsipi nəzərə alır?

• 6
• 8
• 7
√ 5
• 9

4. Sahəvi rayonlaşmaya aiddir:

• Xalq təsərrufatı məqsədləri üçün təbii ehtiyatların rayonlaşdırılması
√ Hamsı
• Qeyri-istehsal sahələrinin rayonlaşdırılması
• Xalq təsərrufatının istehsal sahələrinin rayonlaşdırılması
• İstehsalın demoqrafik şəraitinin rayonlaşdırılması

5. İqtisadi rayonlaşma hansııdır?

• alternativ
• hec biri
√ makro
• fərdi
• xususi

6. İqtisadi rayonlaşmanın neçə növü var?

• 5
• 8
• 6
• 4
√ 3

7. Sosial tədqiqatlar metoduna aiddir:

• Regionun rəhbər elitası ilə müsahibələr
• Hec biri
√ Hamısı
• Regionun alim və mətuxəssislərinin müsahibələri
• Regionun sosial-iqtisadi kompleksinin müxtəlif sahələrinin təmsilçiləri ilə standartlaşdırılmış intervü və individual müsahibələri



8. İqtisadi-coğrafi tədqiqat metodun hansı tərkib hissəsi var?

• Yerli metod
• Hec biri
• Regional metod
√ Hamısı
• Sahəvi  metod

9. Regionşünasların tədqiqatlarında iqtisadi metodlar hansılardır?

• İqtisadi-coğrafi tədqiqat metodu
√ Hamısı
• Sistemli təhlil
• Sistemləşdirmə metodu
• Balans metodu

10. Regional iqtisadi tədqiqatlar hansılardır?

• Müxtəlif mülkiyyət formalarından olan əmlakın düzgün istifadəsi
• Yerli resursların istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• Yerli və regional maraqların təmin olunması
√ Hamisi
• Resursların istifadəsinin intensivləşdirilməsi

11. Ölkənin iqtisadi inkişaf meyarlarını neçə məqsədlərə ayırmaq məqsədəuyğundur?

• 3
• ayırmaq olmaz
• 5
√ 2
• 4

12. BMT-nin inkişafı Proqramı çərçivəsində işlənib hazırlanan insanın inkişaf indeksində necə göstəricidən istifadə olunur?

• 6
• 4
• 7
√ 3
• 5

13. Sosial-iqtisadi inkişaf prosesi necə tərkib elementini özündə birləşdirir?

• 6
• 7
√ 3
• 5
• 4

14. Sosial-iqtisadi inkişaf özündə nələri birləşdirir?

• Ənənələrdə və adətlərdə dəyişiklikləri
• Cəmiyyətin institusional, sosial və inzibati strukturlarda dəyişikliklər
• İstehsalın və gəlirlərin artımı
√ Hamısı
• İctimai şüurda dəyişikliklər

15. Mikro rayonlaşmaya aiddir

√ iriləşdirilmiş kökaltı, aşağı, ilkin rayonlar



• bir neçə vilayət, respublika və ya ayrı muxtar respublika, vilayət
• hec biri
• düzgün cavab yoxdur
• SSRİ-nin 18, Rusiyanın 12 iri iqtisadi rayonlarını

16. Mezo rayonlaşmaya aiddir

• düzgün cavab yoxdur
• hec biri
√ bir neçə vilayət, respublika və ya ayrı muxtar respublika, vilayət
• SSRİ-nin 18, Rusiyanın 12 iri iqtisadi rayonlarını
• iriləşdirilmiş kökaltı, aşağı, ilkin

17. İqtisadi rayonlaşmanın prinsipləri hansılardır?

• müəyyən və qeyri-müəyyən
• axtarış və normativ
• iqtisadi və siyasi
√ xususi və ümumi
• hec biri

18. İqtisadi rayon əmələ gəlmənin amilləri hansıdır?

• İqtisadi rayon əmələ gəlmənin təbii əsaslarının genişlənməsini əks etdirən amillər
• Məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini və yerləşməsinin xarakterini əks etdirən amillər
• Bütövlükdə cəmiyyətin və istehsalın idarə edilməsini əks etdirən amillər
√ Hamısı
• İctimai əməyin ərazi təşkilini əks etdirən amillər

19. Taksonlaşdırma metoduna aiddir:

√ ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülməsi prosesidir
• region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə tutur
• hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir
• sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur
• yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir

20. Kartoqrafik metoda aiddir:

• hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir
• region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə tutur
• ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülməsi prosesidir
√ yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir
• sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur

21. Balans metoduna aiddir

• hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir
• region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə tutur
• ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülməsi prosesidir
• yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir
√ sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur

22. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında qarşıya qoyulmuş məqsədlər hansı vəzifələri həyata keçirilməlidi?

• istehsal resursların məhdudluğun konsepsiyasi baxımından layihələrin səmərəliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi
• hec biri
• yüksək səviyyənin maraqlarına toxunmaqda layihənin fəaliyyətinin reallaşması səmərəliliyinin vacibliyinin qiymətləndirilməsi
√ yerli resurslardan (təbii sərvətlər və əmək resursları) səmərəli istifadəni təmin etmək;
• müxtəlif səviyyəli büdcələri özün də ehtiva edən layihələrin reallaşması müstəvisində iqtisadi yekunların qiymətləndirilməsi



23. Hansı iqtisadi inkişafın gedişinə regional idarənin metoduna aiddir

• Hec biri
√ Hamısı
• İdarə həmin regionun inkişafına dair  qərarların qəbul edilməsində sahibkarlarda həvəsləndirici dəlilləri formalaşdırır
• Şəhərin inkişafının iri layihələrini reallaşdıran zamani darə ilə xüsusi təşkilatların məqsədyönlü əməkdaşlığı məqsədəuyğundur
• Beynəlxalq əlaqələr nə qədər intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qədər çox təkan olacaqdır

24. Qısamüddətli məqsədlərə aiddir

• Təhsilin və mədəniyyətin səviyyəsi
• Səhiyyənin səviyyəsi
• Sənayeləşmiş  cəmiyyətin yaranması və inkişafı
√ Ümumi milli məhsullar artımının konkret həcmlərinə nail olmaq
• Gələcək nəsillər üçün yüksək ixtisaslı iş yerlərini yaratmaq

25. Uzunmüddətli məqsədlərə aiddir

• Sənayeləşmiş  cəmiyyətin yaranması və inkişafı
√ Hamısı
• Səhiyyənin səviyyəsi
• Təhsilin və mədəniyyətin səviyyəsi
• Gələcək nəsillər üçün yüksək ixtisaslı iş yerlərini yaratmaq

26. Ölkənin iqtisadi inkişaf meyarlarını aşağıdakı məqsədləri var?

• ortamüddətli və uzunmüddətli məqsədlər
√ qısamüddətli və uzunmüddətli məqsədlər
• iqtisadi və sosial məqsədlər
• düzgün cavab yoxdur
• müəyyən və qeyri-müəyyən məqsədlər

27. Sosial-iqtisadi inkişaf prosesi hansı tərkib elementlərini özündə birləşdirir?

• Əhalinin gəlirlərinin artırılması
• İqtisadi azadlıq dərəcəsini yüksəltmək
√ Hamısı
• Təhsil səviyyəsini artırmaq
• Sağlamlığının yaxşılaşdırılması

28. Makro rayonlaşmaya aiddir

• iriləşdirilmiş kökaltı, aşağı, ilkin
• düzgün cavab yoxdur
• hec biri
• bir neçə vilayət, respublika və ya ayrı muxtar respublika, vilayət
√ SSRİ-nin 18, Rusiyanın 12 iri iqtisadi rayonlarını

29. Regionun və ya şəhərin inkişafının taktiki məqsədləri

• Kiçik biznesin inkişafı
√ Hamısı
• Sənayenin inkişafı
• Şəhərin mərkəzinin inkişafı
• Xidmət sferasının inkişafı;

30. Hansı əlamətlər iqtisadi rayonları əsas xüsusiyyətlərini aşkara çıxarılmasını tələb edir

√ xalq təsərrüfatının bölgüsü



• ÜDM artımı
• əhalinin yığımlarının artması
• faiz dərəcəsinin azalması;a
• mülayim inflyasiya templəri

31. İqtisadi inkişafın gedişinə regional idarənin region idarəsi ilə biznesin birbaşa kooperasiyası metoduna aiddir

• hec biri
• hamısı
• idarə həmin regionun inkişafına dair  qərarların qəbul edilməsində sahibkarlarda həvəsləndirici dəlilləri formalaşdırır
√ şəhərin inkişafının iri layihələrini reallaşdıran zamani darə ilə xüsusi təşkilatların məqsədyönlü əməkdaşlığı məqsədəuyğundur
• beynəlxalq əlaqələr nə qədər intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qədər çox təkan olacaqdır

32. İqtisadi inkişafın gedişinə regional idarənin işgüzar aktivliyi tənzimləmək metoduna aiddir

• şəhərin inkişafının iri layihələrini reallaşdıran zamani darə ilə xüsusi təşkilatların məqsədyönlü əməkdaşlığı məqsədəuyğundur
• hec biri
• hamısı
• beynəlxalq əlaqələr nə qədər intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qədər çox təkan olacaqdır
√ idarə həmin regionun inkişafına dair  qərarların qəbul edilməsində sahibkarlarda həvəsləndirici dəlilləri formalaşdırır

33. İqtisadi inkişafın gedişinə regional idarənin metodları

• lаyihənin pоtеnsiаl invstоrlаr ücün cəlbеdiciliyinin müəyyən еdilməsi
√ region idarəsi ilə biznesin birbaşa kooperasiyası
• lаyihənin rеаllаşdırılmаsı imкаnlаrının yохlаnılmаsı
• lаyihənin həyаtа кеcirilməsinin iqtisаdi nəticələrinin səciyyəsi
• sоsiаl əhəmiyyətli invеstisiyа lаyihələri;

34. Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?

• cаri qiymətlərdə səmərəliilyi
• fакtiкi qiymətlərdə səmərəlilik
√ təhsil səviyyəsi
• dахili gəlir nоrmаsı
• хаlis disкоntlаşdırılmış gəlir;

35. Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?

• dахili gəlir nоrmаsı
√ ÜMM və ya ÜDM və bu gostəricilərin artım surətləri
• fакtiкi qiymətlərdə səmərəlilik
• cаri qiymətlərdə səmərəliilyi
• хаlis disкоntlаşdırılmış gəlir

36. Almaniya bölünür:

√ landtaqla
• fülkəyə
• əmirliyə
• qraflığa
• departamentlərə

37. Regional idarəetmənin birinci  mərhələsi əhatə edir:

√ XX əsrin 30-cu illəri
• XIX əsrin əvvəllərindən başlıyaraq
• XIX əsrin ortalarından başlıyaraq
• XIX əsrin 60-70-ci illəri
• XX əsrin 40-50-ci illəri



38. Regional idarəetmənin ikinci mərhələsi əhatə edir:

√ XX əsrin 40-50-ci illəri
• XIX əsrin ortalarından başlıyaraq
• XIX əsrin əvvəllərindən başlıyaraq
• XIX əsrin 60-70-ci illəri
• XX əsrin 30-cu illəri

39. Qərb Ölkələrində idarəetmənin neçə inkişaf mərhələsi qeyd edilmişdir?

• 3
• 6
• 5
√ 4
• 2

40. Regional inkişafın vahid strateji sistemdə planlaşdırılması gələcəkdə reallaşdırılacaq iqtisadi layihələrə qoyulacaq investisiyadır,

• K.Marks
• T.Valras
√ Ü.Alonso
• M.Q.Samuelson
• D.Rikardo

41. İtaliya inzibati cəhətdən bölünür

• 64 vilayətə
• 39 vilayətə
• 41 vilayətə
√ 32 vilayətə
• 20 vilayətə

42. Yaponiya inzibati cəhətdən bölünür:

√ 47 perfekturaya
• 78 perfekturaya
• 57 perfekturaya
• 65 perfekturaya
• 83 perfekturaya

43. Norveç inzibati jəhətdən bölünür;

√ 20 fülkəyə
• 47  fülkəyə
• 84 fülkəyə
• 50 fülkəyə
• 32 fülkəyə

44. Avstriya bölünür

• 18 perfekturaya
• 20 dairəyə
√ 9 federal əraziyə
• 11 qəzaya
• 23 əmirliyə

45. Avstraliya İttifaqı neçə ştatdan ibarətdir?

• 7



• 14
√ 6
• 10
• 9

46. Fransada neçə  makroregion  var?

√ 3
• 11
• 9
• 7
• 5

47. Belçikanı neçə iqtisadi rayona ayırmaq olar?

• 17
• 8
√ 6
• 9
• 11

48. Böyük Britaniyada iqtisadi rayonları  neçə qrupda birləşdirmək olar?

√ 3
• 6
• 5
• 7
• 4

49. Plan (proqram) rayonlaşmanın mahiyyəti:

• Şərti olaraq köhnə inzibati ərazi bölgüsünün ləğvi və onun regional inkişaf tələblərinə cavab verən yeni rayonlar şəbəkəsi ilə əvəz
olunmasıdır

• Rayonlaşmanın müəyyən bir növü kimi nə iqtisadi, nə də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur
• Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – ərazi bölgüsündən istifadə edilir.
• Həm iqtisadi, həm də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur
√ Regional planlaşdırma üçün inzibati ərazi bölgüsünü dəyişdirmədən yeni rayonlar yaradılır

50. Baş iqtisadi rayonlaşma sahəsində neçə rayonlaşma növü fərqləndirilir?

• 5
• 8
√ 4
• 7
• 6

51. . Problem rayon   termini kim tərəfindən daxil edilmişdir?

√ E.Ditrix
• D.Qriqor
• V.İnozemtsev
• M.Kastelsin
• C.Helbreyt

52. Depresiv rayonlara xasdır

• Yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik rayonlar
• Çoxsahəli rayonlar
• Əmək ehtiyatları qıt olan rayonlar
• Hərbi sənaye rayonları



√ Məhsuldar qüvvələrin nizamsız yerləşdirilməsi nəticəsində ölkənin quruluşu üçün təhlükə yaradan sosial-iqtisadi ziddiyyətlər meydana
gəlməsi

53. İngiltərədə daha çox işsiz olan rayonlar adlanır

• sərhəd rayonlar
• zəif inkişaf etmiş rayonlar
• münaqişəli ərazilər
• yüksək inkişaf etmiş rayonlar
√ depresiv rayonlar

54. Regional idarəetmənin üçüncü  mərhələsi əhatə edir:

• XX əsrin 70-ci illərindən
√ XX əsrin 60-70-ci illəri
• XIX əsrin ortalarından başlıyaraq
• XIX əsrin əvvəllərindən başlıyaraq
• XX əsrin 40-50-ci illəri

55.  Funksioanl vilayət :

• adət ənənələri fərqli olan əhali
• adət ənənələri eyni olan əhali
• struktur elementləri eyni olan ərazi
• struktur elementləri fərqli olan ərazi
√ struktur elementləri qarşılıqlı bağlı olan ərazı

56. Regional idarəetmənin dördüncü  mərhələsi əhatə edir:

√ XX əsrin 70-ci illərindən
• XIX əsrin ortalarından başlıyaraq
• XIX əsrin 60-70-ci illəri
• XX əsrin 40-50-ci illəri
• XIX əsrin əvvəllərindən başlıyaraq

57.

Fransada inzibati bölgü hansı pillə ürə aparılır?
1.qraflıqlar
2.deprtamentlər
3.əyalətlər
4.ərazi üzrə torpaq mənimsənilməsi
5.dairələr

• 1:2
• 2:3
√ 2;3;4
• 1:5
• 3:4

58.

B.Britaniyada hansı iqtisadi rayonlara bölünür?
1.standart regionlar
2.qraf qrupları
3.qraflıqlar
4.dairələr
5.perfekturalar

• 3;4
• 4;5
• 1;4
√ 1:2:3
• 2;5

59. Belçika inzibati cəhətdən bölünür



√ əyalətlərə
• departamentlərə
• perfekturalara
• zonalara
• qraflıqlara

60. İnzibati jəhətdən Belçika neçə əyalətdən ibarətdir?

√ 9
• 13
• 23
• 17
• 11

61. Plan (proqram) rayonlaşmaya aid olan dövlətlər

• Mali,Niger,Efiopiya
• Ukrayna,Türkmənistan,Qazaxstan
√ İngiltərədə, Fransada, ABŞ
• Efiopiya,Misir,Tunis
• Qazaxzstan,Özbəkistan,Belarusiya

62. İnzibati ərazi bölgüsü dövlət mexanizminin bir hissəsi kimi onun vasitəsilə  həyata keçirilir

• Statistika xidmətinin maliyyələşdirilməsi
√ Hmaısı
• İdarə etmə
• Vergi yığılması
• Təhsil, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi

63. İndikativ rayonlaşma –

• Şərti olaraq köhnə inzibati ərazi bölgüsünün ləğvi və onun regional inkişaf tələblərinə cavab verən yeni rayonlar şəbəkəsi ilə əvəz
olunmasıdır

√ Rayonlaşmanın müəyyən bir növü kimi nə iqtisadi, nə də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur.
• Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – ərazi bölgüsündən istifadə edilir.
• Həm iqtisadi, həm də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur
• Regional planlaşdırma üçün inzibati ərazi bölgüsünü dəyişdirmədən yeni rayonlar yaradılır.

64. İqtisadi rayonlaşmanın mahiyyəti

• Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – ərazi bölgüsündən istifadə edilir.
• Həm iqtisadi, həm də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur.
• Rayonlaşmanın müəyyən bir növü kimi nə iqtisadi, nə də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur.

√ Şərti olaraq köhnə inzibati ərazi bölgüsünün ləğvi və onun regional inkişaf tələblərinə cavab verən yeni rayonlar şəbəkəsi ilə əvəz
olunmasıdır

• Regional planlaşdırma üçün inzibati ərazi bölgüsünü dəyişdirmədən yeni rayonlar yaradılır

65. İnzibati rayonlaşmanın mahiyyəti

√ Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – ərazi bölgüsündən istifadə edilir.
• Regional planlaşdırma üçün inzibati ərazi bölgüsünü dəyişdirmədən yeni rayonlar yaradılır
• Həm iqtisadi, həm də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur.
• Rayonlaşmanın müəyyən bir növü kimi nə iqtisadi, nə də sosial siyasi şərait yetişməyən ölkələrdə tətbiq olunur.

• Şərti olaraq köhnə inzibati ərazi bölgüsünün ləğvi və onun regional inkişaf tələblərinə cavab verən yeni rayonlar şəbəkəsi ilə əvəz
olunmasıdır

66. əksər dövlətlərdə rayonlaşma ölkənin ərazisini hansı rayonlara bölgüsü ilə eyniləşdirilir?

√ bir - birini inkar edən iki rayona



• yalnız inkişaf etmiş rayonları nəzərdə tutur
• yalnız depresiv rayonları nəzərdə tutur
• eyni inkişaf etmiş iki rayona
• bir birinə oxşar olan iki rayona

67. . Regional təhlilin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olaraq aparılan tədqiqatlara xarakterikdir:

√ Rayonun əməyin ərazi üzrə bölgüsundəki yerinin axtarılması
• Rayonun əməyin sahə bölgüsündəki yerinin axtarılması
• Rayonun əməyin  ölkə miqyasında yerinin axtarılması
• Rayonun əməyin beynəlxalq miqyasda yerinin axtarılması.
• Rayonun əməyin əhali üzrə bölgüsündəki yerinin axtarılması

68. Böyük Britaniyada iqtisadi rayonları  hansı qrupda birləşdirmək olar?

√ 1;2;3
• 1.Daha sürətlə inkişaf edən iqtisadi rayonlar
• 2. Depresiv rayonlar
• 3. İqtisadi  inkişaf səviyyəsinə görə aralıq mövqe tutan rayonlar
• Birləşdirilmir

69. Selektiv siyasəti neçə alt növə bölmək olar?

• 4
√ 2
• 6
• 3
• 5

70. Regional idarəetmənin beşinci  mərhələsi əhatə edir:

• XIX əsrin 70-ci illərindən
√ XX əsrin sonlarından başlıyaraq
• XIX əsrin ortalarından başlıyaraq
• XIX əsrin 60-70-ci illəri
• XX əsrin 40-50-ci illəri

71.

Almaniya Fedarativ Respublikasındsa inzibati bölgü nece həyata keçirilir?
1.zona
2.dövlət dairələri
3.dairələr
.4. əyalətlər
5. perfekturalar

• 1;4
• 4;5
√ 1;2;3
• 3;4
• 2;4

72. Regional planlaşdırma üçün ağırlıq mərkəzi :

√ Rayonun iqtisadiyyatının idarə edilməsı
• Rayonun ictimai münasibətlərinin idarə edilməsi
• Rayonun siyasi əlaqələrinin  idarə edilməsi
• Rayonun sosial münasibətlərinin  idarə edilməsi
• Rayonun demoqrafik siyasətinin idarə edilməsi

73.  Dayanaqlılıq  regionun inkişafınıda mahiyyəti?

√ tarazlıq və sosial meyl rejimində ərazi potensialının  təkrar istehsalı şərtlərinin uzun müddət saxlanmasıdır;



• səhiyyə, təhsil, mənzil tiкintisi, nəqliyyat və rabitənin inкişafı üçün maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasını

• ictimai хidmətlərin göstərilməsi; sоsial baxımdan zəif əhali təbəqəsinin müdafiəsi və təminatı; təbiətin qоrunması və еkоlоci
təhlükəsizliyin təmini:

• istiqamətləndirici, kооrdinasiyaеdici, stimullaşdırıcı, nəzarətеdici, sоsial və s. kimi funksiyaları nəzərdə tutulur:
• bazar mехanizmləri vasitəsilə fundamеntal еlm və tехnika sahəsində kəskin irəliləyişlərin qеyri-mümkünlüyü

74. Müəyyən edilmə prinsiplərinə görə dövlət idarəetmə regionları neçə qrupa bölünür

• 4
√ 2
• 6
• 8
• 3

75.

1.İnzibati-ərazi regionları tərkibinə daxildir
1.müstəqil dövlətlər
2.inzibati vilayətlər və inzibati ölkələr
3.inzibati ərazi vahidləri
4.müstəqil dövlətdaxili milli regionlar

• heç biri
• 1,4
• 1,2
• 3,4
√ 2,3

76.

1.Milli-dövlət regionları tərkibinə daxildir
1.müstəqil dövlətlər
2.inzibati vilayətlər və inzibati ölkələr
3.inzibati ərazi vahidləri
4.müstəqil dövlətdaxili milli regionlar

• heç biri
√ 1,4
• 1,2
• 3,4
• 2,3

77. Hansı regional siyasət lokomativ rolunu oynayan  müəyyən regionların investisiya axınını təmin etməyə imkan verir?

√ Təzimlənən
• Tarazlaşdırılmış
• qütbləşdirilmiş
• inzibati
• selektiv

78. Regional inkişafın sürətlənməsinə istiqamətlənmənin  mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

• sadə və mürəkkəb
• əsas və köməkçi
• hamısı
• analiz və sintez
√ daxili və xarici

79. Regional inkişaf siyasətiylə ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti arasında hansı əlaqə mövcuddur

• A)ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti, regional inkişaf siyasətinin daxili tərkib hissəsidir
• E)onlar  fərqli istiqamətlərdə fəaliyyət gööstərirlər
• D)onlar bir-birini tamamlamamalidirlar
√ regional inkişaf siyasəti, ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasətin daxili tərkib hissəsidir
• B)onlar arasında heç bir əlaqə mövcud deyil



80. Regional inkişafın müvəffəqiyyətlə təmin olunmasının mühüm və ümumi şərti nədir

• ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması
• ölkədaxili və xarici zidiyyətlərin aradan qaldırılması
√ yerli şəraitə və beynəlxalq təcrübənin tələblərinə cavab verən regional inkişaf siyasəti
• yalnız beynəlxalq təcrübənin tələblərinə cavab verən regional inkişaf
• yalnız yerli şəraitə cavab verən regional inkişaf siyasəti

81.

1.Planlaşdırma və proqram məqsədli istifadə üçün müvəqqəti müəyyənləşdirilmiş problem regionlara aid olan xüsusiyyətləri seçin
1.Işsizlik geniş yayılmış ərazilər
2.Azad iqtisadi zonalar
3.Idarəetmə aparatı ilə rəsmiləşdirilməmiş ərazilər
4.Sərhədləri şərti qəbul edilmiş ərazilər
5.Inkişafına xüsusi diqqət yetirmək üçün seçilmiş ərazilər

• 1,4,5
• 3,4,5
• 3,4,5
√ 1,2,5
• 1,2,3

82. Bazar iqtisadiyyatına keçən bir sıra ölkələr regional inkişafı sürətləndirmək üçün hansı tədbirləri həyata keçirirlər?

• gəlirlərin fоrmalaşmasında effektiv sоsial siyasətin yeridilməsi
√ sərbəst iqtisadi zonaların yaradılmasına meyl edirlər.
• sоn illərdə ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının sоsial təyinatının güclənməsi
• gəlirlərin bölgüsündə effektiv sоsial siyasətin yeridilməsi
• davamlı inkişaf mоdelinə keçid zərurətindən irəli gələrək ekоlоji tarazlığın təmin edilməsi

83. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti aşağıdakı hansı amillər kompleksini nəzərə almaqla müəyyən edilə bilər

√ Daxili və xarici
• Sosial və iqtisadi
• Sosial və siyasi
• Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş
• Siyasi və iqtisadi

84.

1.Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti aşağıdakı hansı istiqamətlərdə hazırlanmır
1.Maliyyə, pul-kredit siyasəti
2.Daxili iqtisadi siyasət, siyasi-iqtisadi siyasət
3.Daxili iqtisadi siyasət, struktur siyasət
4.Vergi siyasəti, ekoloji siyasət
5.Sosial siyasət,aqrar siyasət

• 3,4,5
• 2,3,4
√ 1,4,5
• 2,4,5
• 1,2,3

85. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisi neçə iqtisadi rayona bölündü bölündü?

• 13
• 15
√ 10
• 8
• 12

86. Azərbaycanın əraziusinə görə ən iri iqtisadi rayonu

• Abşeron
• Yuxarı Qarabağ



√ Aran
• Lənkəran
• Dağlıq Şirvan

87.  Azərbayjan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı nın təsdiqinə dair sərəncam :

√ 11 fevral 2004-cü il
• 18 yanvar  2006-cı il
• 29 dekabr 2007-ci il
• 19 may  2009-cu il
• 28 mart 2009-cu il

88.

Regionların gələjək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edərkən onları hansı qrupa bölmək lazımdır?
1. sürətlə inkişaf edən iqtisadi rayonlar;
2. depressiv iqtisadi rayonlar;
3. iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə aralıq mövqe tutan rayonlar;
4.fələkat rayonlar
5.hegemon rayonlar

• 1; 5
• 2; 5
√ 1; 2; 3
• 2 ;4
• 3 ;5

89. Azərbayjan Respublikasının regional siyasətini işləyib hazırlayan zaman nəzərə alınmalıdır:

• Ekstremal şəraitdə olan ərazilərdə əhalinin əmək vərdişlərini, tarixi və etnik adət-ənənələrini nəzərə alaraq əvvəllər mövjud olmuş
istehsal sahələrini bərpa etmək

√ Hamıs
• Azərbayjanın müxtəlif ərazilərində aşkarlanmış faydalı qazıntıların mənimsənilməsində dövlət əhəmiyyəti
• Respublikanın «problem» rayonlarının və ekstremal şəraitdə olan ərazilərin təsərrüfat dövriyyəsinə jəlb etmək
• Ekstremal şəraitdə olan ərazilərdə istehsalı stimullaşdırmaq

90. Regionların inkişafının dövlət tənzimlənməsi neçə istiqamətlər üzrə həyata keçirilir?

√ 6
• 3
• 4
• 7
• 8

91. Regionlararası məskunlaşmaya aiddir

• sosial təyinatlı bazar təsərrüfatı kimi xarakterizə olunur
• düzgün cavab yoxdur
• regionların sosial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi
√ mədəni-məişət və sosial-mədəni gedişlər təsadüfi xarakter daşıyır
• sosial problemlərin həllini tamamilə öz üzərinə götürür

92. Regional məskunlaşmaya aiddir:

• sosial təyinatlı bazar təsərrüfatı kimi xarakterizə olunur
• sosial problemlərin həllini tamamilə öz üzərinə götürür
• düzgün cavab yoxdur
• regionların sosial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi
√ istehsal və informasiya əlaqələri üstünlük təşkil edir;

93. Lokal məskunlaşmaya aiddir:

√ sakinləşmə sisteminin ümumi ierarxiyasında aşağı pillədir;



• düzgün cavab yoxdur
• regionların sosial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi
• sosial problemlərin həllini tamamilə öz üzərinə götürür
• sosial təyinatlı bazar təsərrüfatı kimi xarakterizə olunur

94. ərazi miqyasından və əhaliyə xidmətin dolğunluğundan  asılı olaraq  məskunlaşma sistemlərini neçə hissəyə ayrılır?

√ 3
• 7
• 6
• 5
• 4

95. Məskunlaşma sisteminin formalaşmasının neçə mərhələsi var?

• 4
• 7
• 5
• 6
√ 3

96. Regional analitik tədqiqatlar proqnoza sisteminə daxil olan mühüm məsələlərdən biri

√ məskunlaşma
• hec biri
• enerji
• maşınqayırma
• xammal

97. İstehsal SAK-ların müasir  strukturunu belə təsəvvür etmək olar:

• Metallurgiya
• Sənaye kompleksləri
√ Hamısı
• Meşəkimya
• Maşınqayırma

98. EİD-lər neçə kateqoriyaya bölünür?

• 5
• 6
• 4
• 7
√ 3

99. Təsərrüfat sistemində SAK-ların ikinci qrupuna daxildir?

• aqrar-sənaye
• mədəniyyət-səhiyyə
√ yanajaq
• məişət təsərrüfatı
• mənzil-komunal

100. Təsərrüfat sistemində SAK-ların birinci qrupuna daxildir?

• yanajaq
• meşəkimya
• metallurgiya
• enerci
√ müdafiə və ətraf muhitin mühafizəsi



101. Regionların  inkişafı  iqtisadi  tənzimləmə  üzrə  həyata  keçirilməlidir:

√ tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur.
• idxal  yönümlü məhsulların istehsal edilməsinə imkan verilməsi nəzərdə tutulur.
• ixrac yönümlü məhsulların istehsal edilməsinə imkan verilməs nəzərdə tutulur.
• sosial- iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruridir.

• ətraf mühitin, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq, təbii sərvətlərdən uyğun şəkildə istifadə etmək, fauna və floranın qorunması vacib
məsələlərdən biridir. milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə millətlərarası münasibətlərin harmonik inkişafını təmin etməkdir.

102. Ölkənin təsərrüfat kompleksi səviyyəsində sahələrarası kompleks özündə nəyi birləşdirir?

• İs¬teh¬salın ümumi məqsədlərində birləşmiş sahələri
• Hec biri
• İstehsalat və onlarla bağlı birliklərin inteqrasiyası sistemlərini
√ Hamısı
• İstehsalat və onlarla bağlı təş¬ki¬latların inteqrasiyası sistemlərini

103. Regionların inkişafının dövlət tənzimlənməsi hansı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir?

• Sosial tənzimləmə
• Struktur tənzimləmə
√ Demoqrafik tənzimləmə
• Elmi tənzimləmə
• Daxili tənzimləmə

104. Azərbaycan Respublikasının planlı rayonlaşdırılması nə vaxtdan başlanıb?

• XX əsrin II yarısı
• hec biri
• XIX əsrin II yarısı
• XX əsrin əvvəli
√ XIX əsrin I yarısı

105.

Məskunlaşma sisteminə hansı mövqedən baxmaq olar?
1. vahid məskunlaşma sisteminin ərazi hissəsi kimi;
2. müvafiq səviyyədə ərazi ijtimai sisteminin alt sistemi kimi;
3.əhalini ictimai nemətlərlə təmin etmək

• 2,3
• hec biri
• 1,2
√ hamsısı
• 1,3

106.

ərazi miqyasından və əhaliyə xidmətin dolğunluğundan  asılı olaraq  məskunlaşma sistemlərini hansı hissəyə ayrılır? 1.lokal
2.regional
3.regionlararası
4.sahəvi

• 1,2,3
• 3,4
√ 2,4
• 1,4
• 2,3,4

107. Məskunlaşma sisteminin formalaşmasının hansı mərhələsi var?

• Orta və iri şəhərlərin ətrafına qruplarla sakinləşmə formasıdır
• Bir-birilə qarşılıqlı fəaliyyətə girərək qrup  halında məskunlaşma sistemi genişlənir
• Vilayətlərarası məskunlaşma sisteminin formalaşması xarakterikdir
√ Hamısı



• Hec biri

108.

. Məskunlaşma sisteminin  formalaşması ilə əlaqədar problemlərin həlli hansıdır?
1.əhalinin  həyat tərzinin yaxşılaşdırılması
2.əhalinin həyat tərzinin səviyyəsinin yüksəldilməsinin
3.Mühüm sosial vəzifədir

• Hec biri
• 1,3
• 1,2
√ Hamısı
• 2,3

109. Regionların inkişafının xarici tənzimləmə üzrə həyata keçirilməlidir:

• tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur

• Ətraf mühitin, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq, təbii sərvətlərdən uyğun şəkildə istifadə etmək, fauna və floranın qorunması
vacib məsələlərdən biridir.

√ ixrac yönümlü məhsulların istehsal edilməsinə imkan verilməs nəzərdə tutulur.
• sosial- iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruridir
•  Milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə millətlərarası münasibətlərin harmonik inkişafını təmin etməkdir.

110. Regionların inkişafının demoqrafik tənzimləmə üzrə həyata keçirilməlidir:

• tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur.
• Milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə millətlərarası münasibətlərin harmonik inkişafını təmin etməkdir.
• ixrac yönümlü məhsulların istehsal edilməsinə imkan verilməs nəzərdə tutulur
√ sosial- iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruridir.

• ətraf mühitin, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq, təbii sərvətlərdən uyğun şəkildə istifadə etmək, fauna və floranın qorunması vacib
məsələlərdən biridir.

111.

Məskunlaşma sisteminin vilayətlərarası məskunlaşma sisteminin formalaşması xarakterikdir: Bura aiddir?
a)şəhərin inzibati  dərəjəsindən asılı olaraq inzibati idarə əlaqələri həyata keçirilir
b)elmi və mədəni-məişət potensialı inkişaf etmiş ən iri şəhərlər ətrafında toplanır
c)kənd əhalisinin sosial müdafiəsi proqramlarının hazırlanıb həyata keçirilməsi

√ a,b
• hamısı
• hec biri
• b,c
• a,c

112. Regionların inkişafının idarəetmə tənzimləməsi  üzrə həyata keçirilməlidir:

• tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur.
√ əhalinin yaşaması üçün qurulması, insanların öz hüquqlarından tam istifadə etməsi nəzərdə tutulur
• sosial- iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruridir.
• milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə millətlərarası münasibətlərin harmonik inkişafını təmin etməkdir.

• ətraf mühitin, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq, təbii sərvətlərdən  uyğun şəkildə istifadə etmək, fauna və floranın qorunması
vacib məsələlərdən biridir.

113. Məntiqi terminal komplekslərin yaradılmasına aiddir

• məşğulların optimal səviyyəsinin saxlanması. Işsizliyin və ondan yaranan xərclərin minimallaşdırılması
• hec biri
√ regionda yük dövriyyəsinin jəlbedijiliyini yüksəltmək, giriş-çıxışı və nəqliyyat axını artırmaq;
• millətin rifah  halının və sosial işkişafının yüksəlməsinə xidmət edən  sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi

• ölkənin iqtisadi sisteminin, institutlarının məhsuldarlığının və çevikliyinin yüksəldilməsi məqsədilə bu iqtisadi sistemin səmərəli şəkildə
yenidən qurulması

114. Məskunlaşma sisteminin formalaşmasının üçüncü mərhələsi hansıdır?



• dövlət sahibkarlığı, müəssisələrininin idarə edil¬məsi
• inflyasiya və məşğulluğun səviyyəsinə nəzarət etmək
• hec biri
• milli məhsulun strukturunu dəyişmək məqsədi ilə resursların yenidən bölgüsü
√ vilayətlərarası məskunlaşma sisteminin formalaşması xarakterikdir

115. Məskunlaşma sisteminin formalaşmasının ikinci mərhələsi hansıdır?

• dövlət sahibkarlığı, müəssisələrininin idarə edil¬məsi;
• milli məhsulun strukturunu dəyişmək məqsədi ilə resursların yenidən bölgüsü
√ bir-birilə qarşılıqlı fəaliyyətə girərək qrup  halında məskunlaşma sistemi genişlənir
• inflyasiya və məşğulluğun səviyyəsinə nəzarət etmək
• hec biri

116. Məskunlaşma sisteminin formalaşmasının birinci mərhələsi hansıdır?

• hec biri
• inflyasiya və məşğulluğun səviyyəsinə nəzarət etmək
√ orta və iri şəhərlərin ətrafına qruplarla sakinləşmə formasıdır
• dövlət sahibkarlığı, müəssisələrininin idarə edil¬məsi
• milli məhsulun strukturunu dəyişmək məqsədi ilə resursların yenidən bölgüsü;

117. Müəsisələr aşağıdakı əlamətlərə görə qruplaşdırırlar:

• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaq
√ xalq təsərrüfatının sahələrinə görə;
• məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına
• iqtisadi artımın maksimum olmasına
• hec biri

118.  Müəssisə haqqında  qanun nə vaxt qəbul olunub?

• 20 may 1991
• 30 dekabr 1991
√ 1 iyul 1994-cü il
• 19 yanvar 1991
• 29 mart 1992

119. ərazi inkişafının dövlət tənzimlənməsi strukturunu əmələ gətirən konkret tədbirlər:

• Aşkar və qapalı
√ Hamısı
• Hec biri
• Ümumi və selektiv
• Birbaşa və dolayı

120. İdeoloji dominantlar aiddir:

• hamıs
• verifikasiyalılıq,
√ sosiallaşma
• rəqabət qabiliyyətlilik
• səmərəlilik

121. Regional  bərabərləşdirmə də əsas nədir?

√ əhali və büdcə «bərabərləşdirilməsi
• gəlir və sərvətlərin yеnidən bölgüsü
• hec biri
• rəqabətin qоrunub saхlanması



• ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin еdilməsi

122. İdarəetmənin təşkilati-inzibati metodları çox geniş olub hansı səviyyələrdə istifadə olunur

• mərkəzi hökümət
√ hamısı
• əyaləıt
• region
• ştatlar

123.

Təşkilati-inzibati metod nəyə söykənir
1.Rəhbərin qanunla möhkəmlənmiş hakimiyyətinə
2.Hüququna
3.Məsuliyyətə
4.Insan əməyinin nəticələrinə
5.Sosial-psixoloji mühitə

• 1,4,5
√ 1,2,3
• 2,3,5
• 2,3,4
• 2,4,5

124. Təşkili-inzibati metod nəyə əsaslanır

• Dolayı göstərişlərə
• Hamısı
• Heç biri
• Normativ göstərişlərə
√ Direktiv göstərişlərə

125. Dövlət tənzimlənməsinin perspektiv metodlarına bir və ya bir neçə sahənin kompleks tədbirlərinə hansı siyasət aid edilir?

• hamısı
√ targetləşdirmə siyasəti
• iqtisadi siyasət
• ekoloji siyasət
• sosial siyasət

126. Təşkil olunma xüsusiyyətlərinə görə təşkilati-inzibati metod neçə formada tətbiq olunur

• 2
• 5
• 4
√ 3
• 6

127. Fövqəladə proqramlar

• Orta müddətli olub 3-5 il müddətinə tərtib olunur
• Uzun müddətli olub 5-8 il müddətinə tərtib olunur
• Qısa müddətli olub 3-5 il müddətinə tərtib olunur
• Orta müddətli olub 10 il müddətinə tərtib olunur
√ Qısa müddətli olub 1-2 il müddətinə tərtib olunur

128. Adi proqramlar

• Orta müddətli olub 10 il müddətinə tərtib olunur
• Qısa müddətli olub 3-5 il müddətinə tərtib olunur
√ Orta müddətli olub 3-5 il müddətinə tərtib olunur
• Uzun müddətli olub 5-8 il müddətinə tərtib olunur



• Qısa müddətli olub 1-2 il müddətinə tərtib olunur

129. Dövlətin məqsədli proqramları işləyib hazırlamasında başlıca məqsədi nədir

• əhalinin həyat səviyyəsini yüksətmək
• vergilərin vaxtında verilməsinin təmini
• maliyyə vəziyyətinin qayadaya salınması
• proqnoz və indikativ planların tamamlanması
√ regional tənzimləmə və idarəetməninsəmərəliliyini artırma

130. Dövlətin qarşılıqlı təsir formaları hansılardır?

• ölkənin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını və saхlanmasını təmin еdən оbyеktlər
• Hamısı
• Hec biri
• iqtisadi siyasət həmişə iki faktоrun təsiri ilə fоrmalaşır: daima dəyişkən təsərrüfatçılıq şəraiti
√ regionların maliyyə müstəqilliyinin artması ilə investisiya resurslarının region bazarlarının formalaşması baş verir

131. Müəssisə kapitılında dövlətin payının idarə olunması üçün hansı forma tətbiq olunur?

• Start
√ Hamısı
• Konsensiya edilməsi (imtiyaz)
• Dövlət və bələdiyyə əmlakının müəssisənin əmək kollektivinə, fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi
• Dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin əmlakının əmək kollektivlərinin təsərrüfatına tamamilə və operativ idarə olunmasına verilməsi

132. ərazi inkişafının tənzimlənməsi necə həyata keçirilir?

√ obyektiv səbəblər üzündən inkişaf rejimində fəaliyyət göstərə bilməyən ərazilərin inkişafına stimul vermək;
• hec biri
• dövlətin maddi ehtiyyatlarının yaradılması və saxlanması;
• ölkənin təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətliyinin təmin edilməsi;
• İqtisadiyyatın inkişafını məqsədlərinin təyin edilməsi

133.

ərazi inkişafın tənzimlənməsi necə həyata kecirilir?
1.Lokal
2.Regional
3.Ümumdövlət

• 1,3
• Hec biri
• 1,2
√ Hamısı
• 2,3

134. Regionların vəziyyətinin  özünəməxsus qiymətini almaq ücün nə tələb olunur?

• Bütün əhali qruplarının həyat səviyyəsi və onun keyfiyyəti
• Ərazinin maliyyə vəziyyəti, böhran, fövqəladə və başqa oxşar vəziyyətlər
√ Hamısı
• Onun təbii resurs potensialı
• Ərazinin iqtisadi potensilanını bütün tərkib elementləri

135. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində regionun inkişafı ücün nədən istifadə olunur?

• ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin еdilməsi
• rəqabətin qоrunub saхlanması;
• hec biri
√ regional «bərabərləşdirmə
• gəlir və sərvətlərin yеnidən bölgüsü;



136.  Balanslılıq  regionun inkişafınıda mahiyyəti?

√ hər bir regionun potensialının tərkib elementlərinin müəyyən nisbətinin saxlanmasıdır;
• səhiyyə, təhsil, mənzil tiкintisi, nəqliyyat və rabitənin inкişafı üçün maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasını

• ictimai хidmətlərin göstərilməsi; sоsial baxımdan zəif əhali təbəqəsinin müdafiəsi və təminatı; təbiətin qоrunması və еkоlоci
təhlükəsizliyin təmini

• istiqamətləndirici, kооrdinasiyaеdici, stimullaşdırıcı, nəzarətеdici, sоsial və s. kimi funksiyaları nəzərdə tutulur:
• bazar mехanizmləri vasitəsilə fundamеntal еlm və tехnika sahəsində kəskin irəliləyişlərin qеyri-mümkünlüyü:

137. Təşkil olunma xüsusiyyətlərinə görə təşkilati-inzibati metod formaları hansılardır

• Məcburi tabelilik, passiv, əsaslandırılmış
• Məcburi tabelilik, razılaşdırma, təklif,arzu
• passiv, məcburetmə, tabelilik
√ məcburetmə, razılaşdırma, təklif,arzu
• əsaslandırılmış, məcburetmə, razılaşdırma

138. Dövlətin qarşılıqlı təsir formaları hansılardır?

√ region və dövlət ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə məhsulun tədarükünə dair müəssisələrlə müqavilələrin bağlanması
• Hamıs
• iqtisadi siyasət həmişə iki faktоrun təsiri ilə fоrmalaşır: daima dəyişkən təsərrüfatçılıq şəraiti
• Hec biri
• ölkənin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını və saхlanmasını təmin еdən оbyеktlər

139. Müəssisənin təşkilati-hüquqi modelin məzmununu hansı blok əhatə edir?

• Əmlakın idarə edilməsi formasını özündə birləşdirən təşkilati-hüquqi blok
√ Hamısı
• Müəssisənin ixtisaslaşmasını, onun strukturunu və istehsalın investisiyalaşdırılmasını özündə birləşdirən təşkilat-istehsalat bloku
• Hec biri
• Kəmiyyəti kumulyativ sosial-iqtisadi səmərə ilə müəyyən edilən göstəricilər bloku

140. İdarəetmə təcrübəsində inzibati təsir metodları bir qayda olaraq tabeliyin hansı tipləri ilə əlaqədardır

• əsaslandırılmış, məcburetmə, razılaşdırma
• passiv, məcburetmə, tabelilik
• Məcburi tabelilik, razılaşdırma, təklif,arzu
• məcburetmə, razılaşdırma, təklif,arzu
√ Məcburi tabelilik, passiv, əsaslandırılmış

141.

Hansı məsələlər ərazi inkişafın dövlət tənzimlənməsinə şərait yaradar?
1.Region statusunu müəyyən etmək lazımdır
2.Qurumlar da öz təşkilati-hüquqi modelini eynilə Azərbaycan Respublikası ilə onun subyektlərinin münasibətləri şəklində qurmalıdır
3.Ölkə daxilində siyasi, sosial, maliyyə-kredit, büdcə, vergi, milli, və başqa münasibətlər sistemi miqyasında həyata keçiriməlidir

• 1,2
• Hec biri
• 2,3
• 1,3
√ Hamısı

142.

əhali və büdcə  bərabərləşdirilməsi  necə həyata keçirilir?
1.sosial xidmətlərin ödənilməsi müəyyən qədər əhalinin üzərinə qoyulur;
2.əhalinin gəlirlərinin müəyyən hissəsini büdcə hesabına həyata keçirillir;
3.ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin еdilməsi;

• hamısı
• 2,3
• 1,3
• hec biri



√ 1,2

143. Yerli icra hakimiyyəti orqanları hansı alt orqanlrı yaradır:

• qanunverici,icraedici
• qanunverici,məhkəmə
• düzgün cavab yoxdur
• qanunverici
√ icraedici,sərəncamverici

144. Bələdiyyələrin ölkə iqtisadiyyatında önəmli rol oynaması zəruri edir:

• mövcud qanunlara riayət edilməsini
• qanunların yaradılmasını
• orqanların yaradılmasını
• cərimələrin həyata keçirilməsini
√ qanunları

145. Milli Məclis hər il iki sessiya yığılır,bunlar hansı fəsillərdə tesadüf edir?

• yaz,yay
• yay,payız
√ yaz,payız
• payız,qış
• yay,qış

146.

Regional siyaasətin həyata keçirilməsinin instutisional mexanizmini təşkil edir.
1.qanunverici
2.məhkəmə
3.cari planlaşdırılmış
4.icraedici
5.indikativ
6.strateji

• 1,2,4
• 3,5,6
• 3,6
√ 1,4
• 5,6

147. Dövlət regional siyasəti işləyib hazırlayarkən neşə prinsipi nəzərə almalıdır?

• 3
• 5
• 2
√ 7
• 6

148.

Ekoloji məqsədlərə çatmaq üçün ARDNŞ hansı tədbirlərin görülməsini vacib sayır?
1.təşkilati
2.mərkəzi
3.texniki
4.texnoloji
5.mərkəzləşmiş

• 1,3,5
• 3,4,5
• 2,3,4
• 2,4,5
√ 1,3,4



149.

Geoplanlaşdırmanın nəzəri hissəsi adlanan ekistika hansı amilləri nəzərə alır?
1.təbii
2.iqtisadi
3.mühəndis
4.sosial
5.texniki

• 1,3,5
• 2,4
• 1,2,3,4
√ 1,2,3,5
• 1,2,3,4,5

150. Dövlətin regional siyasətinin neçə məqsəd üzrə fəaliyyət göstərir?

• 4
√ 3
• 6
• 2
• 5

151. Ümumi-strateji   baxımdan regional siyasətdə ölkə regionlarının inkişafında nəyi təmin etmək məqsəd kimi qarşıya qoyulur

√ Səmərəlilik və ədalətlilik
• Yüksəliş və səmərəlilik
• Konkretlik və Sabitlik
• Ədalətlilik və sabitlik
• Səmərəlilik  və konkretlik

152. Regional siyasətin məqsədlərinə daxildir

• Xüsusi-strateji və praktiki məqsədlər
• Xüsusi-strateji və konkret məqsədlər
• Ümumi-strateji və praktiki  məqsədlər
• Xüsusi-strateji və konkret-praktiki məqsədlər
√ Ümumi-strateji  və konkret-praktiki məqsədlər

153. Regional siyasətin məqsəd və vəzifələrini fərqləndirilməsinin səbəbi  nədir

• Regionların Inkişaf səviyyəsi
• Regionların datəhsil səviyyyəsi
• Məqsəd və vəzifələr standart qəbul edilmişdir
√ Müxtəlif regionların müxtəlif vəzifələri
• Regionların Siyasi vəziyyətı

154. Sosial siyaset neçə yolla reallaşır?

√ 2
• 6
• 5
• 3
• 4

155.

Dövlətin sosial siyasəti necə reallaşır?
1.sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsinin güclü vasitəsi
2.əhalinin əmək fəallığının yüksəldilməsi
3.məşğulluğun yüksəldilməsi
4.əmək fəallığının yüksəldilməsi

√ 1,2,4
• 1,2,3,4
• 1,2,3



• 1,2,3
• 2,3,4

156. Regional inkişaf məsələlərində Azərbaycan daha çox hansı metodlara üstünlük verməlidir?

• birbaşa
• sabit
√ dolayı
• qeyri-sabit
• tənzimləyici

157.

İqtisadi siyasət üçün xarakterikdir:
1.regional iqtisadi disproporsiyaların uyğunlaşdırılması
2.ölkənin iqtisadi inkişafının ön planda tutulması
3.dövlət maliyyə yardımlarının təsis olunması
4.investorlara ödəmə müddətinin verilməsi

• 1,2,3,4
• 2,3
• 3,4
• 4
√ 1

158. Regional siyasətin istiqamətləndirilməsi və nəzərdə tutulan sturukturlaşma neçə yerə bölünür?

• 4
• 3
• 2
• 5
√ 6

159. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ plan neçə bölməsi  var?

• 12
• 13
• 9
• 15
√ 8

160. İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?

• tədiyyə balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır;
• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır
• iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır;
• məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır
√ idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsində şəxsi və kollektiv maraqlarının stimullaşdırılması;

161. İndikativ planlaşdırmanın necə ümumi  prinsipi var?

• 6
• 5
√ 4
• 8
• 12

162. Regionun sosial-iqtisadi inkişafının strateji planının mühüm xarakteristikalarına daxildir:

√ Hamısı
• Hec biri
• Plan regionun güclü və zəif tərəflərini ayırır və insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq
• Plan bütün regional qüvvələrin birgə səyi nəticəsində, qarşılıqlı partnyorluq fəaliyyəti nəticəsində yaranır



• Plan bu günlük və uzun müddətli dövrə qabağı görmə kombinasiyasıdır

163. Regional kompleks proqramların necə mərhələsi var?

• 8
• 7
√ 4
• 6
• 5

164. Qarşıda qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq ərazi proqramları neçə səviyyədə olur:

• 4
• 5
• 6
• 7
√ 3

165. Dolayı metodlara aiddir:

√ Hamısı
• Büdcənin formalaşması
• Sosial  siyasət istiqamətli göstəriciləri
• Büdcənin istifadə edilməsi
• Planlaşdırma

166. Birbaşa metodlara aiddir

• Dövlət sektoru müəssisələrinin idarə edilməsi
• Sanksiyaların tətbiqi
√ Hamısı
• Maliyyə yardımı
• Dövlət investisiyaları

167. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları hansıdır?

• delta və normativ
√ birbaşa və dolayı
• normativ və dolayı
• delta və birbaşa
• birbaşa bə normativ

168. əhalinin iqtisadi fəaliyyətinin nəticələri hansı sahədə reallaşır?

• iqtisadi
• sosial-iqtisadi
• kənd təsərrüfatında
• sənayedə
√ sosial

169. Sosial siyasət sosial sahədə nə vasitəsilə həyata keçirilir?

• proqnozlar
• müzakirələr
√ proqramlar
• indikativ planlar
• təkliflər

170. Sosial siyasət problemləri hansı prinsipə görə həll etməyə çalışır?



• sosial bərabərlik
• sosial siyasət prinsipləri
√ sosial ədalət
• sosial mühit prinsiplərinə
• sosial birlik

171.

Sosial siyasət müasir mənada hansı problemləri həll etməyə istiqamətlənmişdir?
1.müdafiə
2.sosial bərabərlik
3.sosial birlik
4.sağlamlıq
5.məşğulluq

• 1,2,3,4,5
• 2,3
• 4,5
• 2,3,4,5
√ 1,4,5

172. İnvestisiyalar elə sahələrə yönləndirilməlidir ki,həmin sahələr regionun … rolunu oynamalıdır:

• prioritet
• müqayisə
• siması
• göstəricisi
√ lokomativ

173. Regional inkişafın ikinci mərhələsində hansı təhlildən istifadə edilr?

• FOB
√ SWOT
• FCD
• FCS
• FAS

174. Regional inkişafın birinci mərhələsində:

• qeyri-hökumət təşkilatları öz tövsüyyələrini verir
• həmin regionun mövcud vəziyyətini özündə kompleks təhlil edən tıkliflər hazırlanır
• regionla bağlı metod və yanaşmalardan istifadə olunur
• regionla əlaqədar dövlət təşkilatları öz iradlarını bildirməyi əsas hesab etməlidirlər
√ regional inkişafla bağlı bütün irad və təkliflər nəzərə alınır

175.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının səmərəli idarə edilməsinin əsas məqsədinin təcəssüm etdirir:
1.dövlət maliyyə yardımlarının verilməsi
2.əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
3.kənd təsərrüfatının regionlarda nəzərə çarpacaq şəkildə inkişafı
4.maliyyə resurslarının minimumlaşdılrılması

• 1,3,4
• 2,3,4
√ 2,4
• 1,3
• 1,2

176. Demoqrafik siyasəni şərti oraq neçə qrupa ayrılır?

• 5
• 4
• 2
• 6
√ 3



177. Regional siyasətin müasir mərhələsinin əsas üstün cəhətini göstərin

• Regional siyasətdə maliyyə bazarının rolunun artması
• Regional problemlərin mikro səviyyədə həlli
√ Regional problemlerin makro səviyyədə həlli
• Yalnız iqtisadi təsir metodundan istifadə
• Yalnız sosial təsir metodlarından istifadə

178. Dövlətin regional siyasəti hansı məqsəd üzrə fəaliyyət göstərir?

• rəqabət mühiti şəraiti, tələb və təklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı və ixracının nisbi davranış azadlığından

√ regionların xarici bazara çıxış imkanlarının genişlənməsi; d)antitsiklik tənzimləmə, iqtisadi artımla gəlirlərin, məşğulluğun və хarici-
iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinə istiqamətlənmiş təkrar istehsalın tarazlı inkişaf kоnsepsiyası

• inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq оlunan iхracın stimullaşdırılması hesabına iqtisadi artımın yüksəldilməsi kоnsepsiyası
• Fəaliyyət göstərmir

• ölkənin iqtisadiyyatının idхalından daha çох asılı оlduğu, milli iqtisadiyyatın zəif rəqabət qabiliyyətinə malik оlduğu ölkələrdə idхalı
əvəzləyən tənzimləmə kоnsepsiyası

179. İqtisadi İnkişafın Gedişinə Regional İdarənin İşgüzar Aktivliyi tənzimləmək metoduna aiddir:

√ İdarə Həmin Regionun İnkişafına Dair  Qərarların Qəbul Edilməsində Sahibkarlarda Həvəsləndirici Dəlilləri Formalaşdırır

• Beynəlxalq Əlaqələr Nə Qədər İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O Qədər Çox Təkan
Olacaqdır

• Hec Biri
• Hamısı
• Şəhərin İnkişafının İri Layihələrini Reallaşdıran Zamani Darə İlə Xüsusi Təşkilatların Məqsədyönlü Əməkdaşlığı Məqsədəuyğundur

180. Regionun sosial-iqtisadi inkişafının strateji planın hansı istiqamətləri müəyyən edilir?

• dövlət proqnozlarının, proqramlarının və planlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi.
• dövlət sifarişləri və kontrakt sistemləri
√ regiona yeni istehsalın cəlb edilməsi
• bank faizləri və vergi dərəcələri
• dövlət sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi və tətbiqi

181. Regionun sosial-iqtisadi inkişafının strateji planın hansı istiqamətləri müəyyən edilir?

• dövlət proqnozlarının, proqramlarının və planlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi
• dövlət sifarişləri və kontrakt sistemləri
√ yeni yüksək maaşlı iş yerlərinin yaradılması;
• bank faizləri və vergi dərəcələri
• dövlət sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi və tətbiqi.

182. Məqsəd bölməsinin tədbirləri hansı göstəriciləri əhatə edir?

• məqsədli
√ kəmiyyət  və keyfiyyət
• hec biri
• keyfiyyət
• müəəyyən və qeyri müəyyən

183. Regional problemlərin həllinə yönəldilən ərazi kompleks proqramlarının hansı bölməsi var?

√ icmal bölməsi
• təsadüfi bölmə;
• хüsusi bölmə
• hamısı
• ümumi bölmə



184. Regional problemlərin həllinə yönəldilən ərazi kompleks proqramlarının hansı bölməsi var?

√ məqsəd bölməsi
• təsadüfi bölmə
• хüsusi bölmə
• hamısı
• ümumi bölmə

185. Yerli əhəmiyyətli proqramlara aiddir:

• ümumdövlət əhəmiyyətinə malik ən mühüm problemləri həll etmək üçün işlənib hazırlanır.
• hec biri
• hamısı
√ inzibati rayonların daxili və xarici, yəni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsal-istehlak, sosial və ekoloji məsələlər əks olunur
• proqramlar inzibati və ərazi bölgələr üzrə – Naxçıvan MR və iqtisadi rayonları üzrə işlənib hazırlanır

186. Regional  proqramlara  aiddir:

• ümumdövlət əhəmiyyətinə malik ən mühüm problemləri həll etmək üçün işlənib hazırlanır.
• hec biri
• hamısı
• inzibati rayonların daxili və xarici, yəni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsal-istehlak, sosial və ekoloji məsələlər əks olunur
√ proqramlar inzibati və ərazi bölgələr üzrə – Naxçıvan MR və iqtisadi rayonları üzrə işlənib hazırlanır

187.

Qarşıda qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq ərazi proqramları hansı səviyyədə olur:
1.Xalq təsərrüfatı
2.Region
3.Yerli.

• 1,2,
• 1,3
• 2,3
• Hec biri
√ Hamısı

188. Dolayı metodlar büdcənin formalaşdırılması və istifadə edilməsinə aiddir:

• Vergi siyasətinin formalaşması
√ Hamısı
• Bank ehtiyatı normalarının müəyyən edilməsi
• Minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi,
• Amortizasiya siyasətinin formalaşması

189. Dolayı metodlar  planlaşdırma dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• Məqsədli  proqramlaşdırma
• Vergi sisteminin tənzimlənməsi
• İndikativ planlaşdırma
• Xarici kapitalın cəlb edilməsi;
√ Hamısı

190.

əsas demoqrafik proseslərdir:                                                                                           1.təbii artım
2.yaşayış  yeri
3.ölüm
4.mexaniki artım
5.əhali sııxlığı
6.doğum

• 1,2,3,4
• 2,4,6
• 1,3,6
• 1,2



√ 1,4

191. Çoxuşaqlı analara müavinət,mənzil kirayəsinin azaldılması hansı siyasət növüdür?

• sosial
• inzibati hüquqi
√ iqtisadi
• sosial-iqtisadi
• təbliat

192. Birbaşa tənzimləmə mеtоdu dеyil:

• qanunvеriciliк aкtlarının qəbulu
• lisеnziyaların vеrilməsi
• sifariş və коntraкtların tətbiqi
√ açıq bazarda əməliyyatlar
• sanкsiya və qadağaların tətbiqi

193. Ölkənin İqtisadi İnkişaf meyarlarını aşağıdakı məqsədləri var?

• Müəyyən Və Qeyri-Müəyyən Məqsədlər
√ Qısamüddətli Və Uzunmüddətli Məqsədlər
• Ortamüddətli Və Uzunmüddətli Məqsədlər
• İqtisadi Və Sosial Məqsədlər
• Düzgün Cavab Yoxdur

194. Dövlətin regional siyasəti hansı məqsəd üzrə fəaliyyət göstərir?

• antitsiklik tənzimləmə, iqtisadi artımla gəlirlərin, məşğulluğun və хarici-iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinə istiqamətlənmiş təkrar
istehsalın tarazlı inkişaf kоnsepsiyası

• inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq оlunan iхracın stimullaşdırılması hesabına iqtisadi artımın yüksəldilməsi kоnsepsiyası
• rəqabət mühiti şəraiti, tələb və təklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı və ixracının nisbi davranış azadlığından

• ölkənin iqtisadiyyatının idхalından daha çох asılı оlduğu, milli iqtisadiyyatın zəif rəqabət qabiliyyətinə malik оlduğu ölkələrdə idхalı
əvəzləyən tənzimləmə kоnsepsiyası

√ regionlararası və regiondaxili təsərrüfatlararası ziddiyyətlərin, uyğunsuzluqların aradan qaldırılması;

195. Regional siyasətin ən mühüm vasitəsi hansıdır

• Vergi siyasəti
• Sosial siyasət
• Aqrar siyasət
√ Maliyyə
• Ekoloji siyasət

196. İqtisadi İnkişafın Gedişinə Regional İdarənin İşgüzar Aktivliyi İnkişaf etdirmək metoduna aiddir:

• İdarə Həmin Regionun İnkişafına Dair  Qərarların Qəbul Edilməsində Sahibkarlarda Həvəsləndirici Dəlilləri Formalaşdırır
• Hamısı
• Hec Biri

√ Beynəlxalq Əlaqələr Nə Qədər İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O Qədər Çox Təkan
Olacaqdır.

• Şəhərin İnkişafının İri Layihələrini Reallaşdıran Zamani Darə İlə Xüsusi Təşkilatların Məqsədyönlü Əməkdaşlığı Məqsədəuyğundur

197. Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?

• Cаri Qiymətlərdə Səmərəliilyi
√ Ətraf Mühitin Vəziyyəti;
• Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gəlir
• Dахili Gəlir Nоrmаsı
• Fакtiкi Qiymətlərdə Səmərəlilik



198.

Aktiv regional siyasət yeridən əksər İEÖ-in region miqyaslı konkret vəzifələri hansılardır
1.Problemli ərazilərin mənimsənilməsi
2.Regionlar arasında kəskin fərqlərin yaranması
3.Urbanizasiya səviyyəsinin nizamlanması
4.Yeni sənaye müəssisələrinin səmərəli yerləşməsi
5.Urbanizasiya səviyyəsinin artırılması

• 1,4,5
√ 1,3,4
• 1,2,3
• 2,4,5
• 2,3,4

199. Ölkənin sosial və iqtisadi tərəqqisini təmin edən kəmiyyətdə və keyfiyyətdə əmək resurslarının məhdudlaşdırılmasıdır:

• demoqrafik siyasətin amili
• demoqrafik siyasətin əsas şərti
• demoqrafik siyasətin ilkin şərti
√ demoqrafik siyasətin məqsədi
• demoqrafik siyasətin mühiti

200. Hansı  siyasət müstəqil siyasət formasına aid tmək olar?

• iqtisadi
• tənziçlər
• miqrasiya
√ demoqrafik siyasət
• regıonal

201. Demoqrafik siyasət daha çox hansı siyasətlə bağlıdır?

• daxili
• xarici siyasətlə
√ sosial-iqtisadi
• regional
• iqtisadi

202.

Regional siyasətin mahiyyətində nə durur?
1.müxtəlif ərazi birliklərinin əlaqəsi
2.məskənlərin tipləri və müxtəlif regionlar arasında həyat səviyyəsinin bərabərləşdirilməsi yollarının axtarılıb tapılması
3.sosial mühitdə dövlət dəstəyinin göstərilməsi

• 3
√ 1,2
• 1,2,3
• 1
• 2

203. Azərbaycan respublikasının siyasəti.........

• idxalyönümlüdür
• ixracyönümlüdür
√ sosialyönümlüdür
• iqtisaadi asılıdır
• indikativ planlarla proqnozlar əsasında həyata keçirilir

204. Keyfiyyət göstəricisi kimi sosial infrastriktura obyektləri yaradılması üçün nəzərdə tutulur:

• sahə yaşayış sisteminin əlverişliliyi
• əhalinin sıxlığını tənzimlənməsi
• sürətli quruculuq işlərinin aparılması



√ yaşayış sistemiin əlverişliliyi
• kəmiyyət göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqəsi

205. Məskunluğun öyrənilməsində nisbətən mürəkkəb olan nədir?

• sürətli quruculuq işlərinin aparılması
• keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi
• əhalinin sıxlığının tənzimlənməsi
√ sahə yaşayış sisteminin öyrənilməsi
• yaşayış sisteminin əlverişliliyi

206. Məskunluğun xarakteri göstəriciləri içində ən ilkin göstərici hesab olunur:

• əhali məskunluğu
• ərazinin mənimsənilməsi
√ əhali sıxlığı
• yaxın qonşuluğun təhlili əmsalı
• əhali cəmlənməsi əmsalı

207. Regional siyasətin sosial yönümlülüyünü müəyyənləşdirmək üçün son dərəcə mühüm faktorlar hesab olunur?

• iqtisadi faktorlar
• regional faktorlar
√ məskunluğun xarakteri
• əhalinin sıxlığı
• sosial faktorlar

208.

Sosial siyasətin reallaşma yolları hansılardır?
1.əhalinin həyat səviyyəsinin daim yüksəldilməsi
2.rifah halının yaxşılaşdırılması
3.ictimai münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
4.cəmiyyətin sosial problemlərinin həll edilməsi

• 1,2,3
• 2,4
• 1,2,3,4
• 1,2,4
√ 1,3,4

209. İndikativ planlaşdırma neçə xüsusi prinsipləri hansılardır?

√ Hamısı
• Hec biri
• Aparıcı halqaları ayırmaq əsasında optimal proporsionallığı təmin etmək]
• Proqramların və planların işlənib hazırlanması
• Proqnozların, indikativ proqramların və planların vəhdəti və kompleksliliyi prinsipi

210. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ plan hansı bölməsi  var?

√ Hamısı
• «Əmək ehtiyatları»
• «İnvestisiyalar»
• «İstehlak bazası»
• Xarici iqtisadi əlaqələr»

211. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ plan hansı bölməsi  var?

• «Ümumiləşdirilmiş makroiqtisadi göstəricilər».
• «Elm və elmi xidmət»
√ Hamısı
• «İstehlak bazası»



• «Sosial inkişaf»

212. İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?

• tədiyyə balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır
√ idarəetmə qərarlarının elmi əsaslandırılması və səmərəliliyi
• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır
• iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır
• məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır

213. İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?

• tədiyyə balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır
• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır;
• iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır
• məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır;
√ mərkəzləşmənin və müstəqilliyin vəhdəti

214. Indiqativ planlaşdırmada tərkibinə daxil оlan indikatоrlar şəxsi və qarışıq müəssisələr üçün aşağıdakı xaraktеr daşıyır:

• mütləq və səmtləndirici
√ stimullaşdırıcı və səmtləndirici
• stimullaşdirıci
• səmtləndirici
• məcburi

215. Yerli icra hakimiyyəti orqanları hansı alt orqanlrı yaradır:

• qanunverici,icraedici
• qanunverici
• düzgün cavab yoxdur
• qanunverici,məhkəmə
√ icraedici,sərəncamverici

216. İqtisadi rayon əmələgəlmənin amilləri hansıdır?

• Proqnoz İnformasiyanın Əldə Edilməsi Üsulu
• İş Yerinin Keyfiyyətinin Yaxşılaşdırılan Amillər
• Sənayeni İnkişaf Etdirən Amillər
√ İctimai Əməyin Ərazi Təşkilini Əks Etdirən Amillər
• İqtisadiyyatın Strukturunu Təkmilləşdirən Amillər

217. İqtisadi-coğrafi tədqiqat metodunun neçə tərkib hissəsi var?

• 5
√ 3
• 4
• 7
• 6

218. Regionun Məhsuldar Qüvvələrinin variantlı yerləşdirməsi metoduna aiddir:

• Hadisələrin Və Seçilmiş Kriteriyaların Müəyyən Ümumilik Və Fərqləndirici Xüsusiyyətlərinə Görə Ümumiləşdirilir
• Yerləşmənin Xüsusiyətlərini Əyani Surətdə Təsəvvür Etməyə İmkan Verir
• Ərazinin Müqayisə Edilə Bilən Və Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülməsi Prosesidir
√ Region Üzrə Ərazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nəzərdə Tutur
• Sahəvi Və Regional Balansların Təşəkkül Tapması İlə Xarakterizə Olunur

219. Kartoqrafik metoda aiddir:



• Hadisələrin Və Seçilmiş Kriteriyaların Müəyyən Ümumilik Və Fərqləndirici Xüsusiyyətlərinə Görə Ümumiləşdirilir
√ Yerləşmənin Xüsusiyətlərini Əyani Surətdə Təsəvvür Etməyə İmkan Verir
• Ərazinin Müqayisə Edilə Bilən Və Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülməsi Prosesidir
• Region Üzrə Ərazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nəzərdə Tutur
• Sahəvi Və Regional Balansların Təşəkkül Tapması İlə Xarakterizə Olunur.

220. Balans metoduna aiddir:

• Hadisələrin Və Seçilmiş Kriteriyaların Müəyyən Ümumilik Və Fərqləndirici Xüsusiyyətlərinə Görə Ümumiləşdirilir
• Yerləşmənin Xüsusiyətlərini Əyani Surətdə Təsəvvür Etməyə İmkan Verir
• Ərazinin Müqayisə Edilə Bilən Və Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülməsi Prosesidir
• Region Üzrə Ərazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nəzərdə Tutur
√ Sahəvi Və Regional Balansların Təşəkkül Tapması İlə Xarakterizə Olunur

221. İqtisadi İnkişafın Gedişinə Regional İdarənin İşgüzar Aktivliyi tənzimləmək metoduna aiddir:

√ İdarə Həmin Regionun İnkişafına Dair  Qərarların Qəbul Edilməsində Sahibkarlarda Həvəsləndirici Dəlilləri Formalaşdırır

• Beynəlxalq Əlaqələr Nə Qədər İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O Qədər Çox Təkan
Olacaqdır

• Hec Biri
• Hamısı
• Şəhərin İnkişafının İri Layihələrini Reallaşdıran Zamani Darə İlə Xüsusi Təşkilatların Məqsədyönlü Əməkdaşlığı Məqsədəuyğundur.

222. İqtisadi İnkişafın Gedişinə Regional İdarənin İşgüzar Aktivliyi İnkişaf etdirmək metoduna aiddir:

• İdarə Həmin Regionun İnkişafına Dair  Qərarların Qəbul Edilməsində Sahibkarlarda Həvəsləndirici Dəlilləri Formalaşdırır

√ Beynəlxalq Əlaqələr Nə Qədər İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O Qədər Çox Təkan
Olacaqdır.

• Hec Biri
• Hamısı
• Şəhərin İnkişafının İri Layihələrini Reallaşdıran Zamani Darə İlə Xüsusi Təşkilatların Məqsədyönlü Əməkdaşlığı Məqsədəuyğundur

223. Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?

• Cаri Qiymətlərdə Səmərəliilyi
• Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gəlir
• Dахili Gəlir Nоrmаsı
√ Ətraf Mühitin Vəziyyəti
• Fакtiкi Qiymətlərdə Səmərəlilik

224. Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?

• Cаri Qiymətlərdə Səmərəliilyi
• Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gəlir
• Dахili Gəlir Nоrmаsı
√ Təhsil Səviyyəsi
• Fакtiкi Qiymətlərdə Səmərəlilik

225. Bələdiyyələrin ölkə iqtisadiyyatında önəmli rol oynaması zəruri edir:

• orqanların yaradılmasını
• qanunların yaradılmasını
• mövcud qanunlara riayət edilməsini
• cərimələrin həyata keçirilməsini
√ qanunları

226.

İndiqativ planlaşdırmanın göstərici və nоrmativləri, yəni indikatоrları  sоsial-iqtisadi inkişafın əsas paramеtrlərini xaraktеrizə еdir:
1.mərkəzi səviyyədə
2.rеgiоnal səviyyədə
3.bələdiyyə səviyyədə



√ 1,2,3
• 2,3
• 3
• 1
• 1,2

227. Regional maliyyə dedikdə nə nəzərdə tutulur

• Ayrı-ayrı regionların inkişafı üçün yığılan verginin məmusu
√ Ayrı-ayrı regionların inkişafı istifadə olunan pul vəsaitlərinin məmusu
• Ayrı-ayrı regionların inkişafı üçün əhaliyə verilən kreditlərin məcmusu
• Heç biri
• Regionda baş veren kredit münasibətləri sistemi

228. Milli Məclis hər il iki sessiya yığılır,bunlar hansı fəsillərdə tesadüf edir?

• yaz,yay
• payız,qış
√ yaz,payız
• yay,payız
• yay,qış

229.

Regional siyaasətin həyata keçirilməsinin instutisional mexanizmini təşkil edir.
1.qanunverici
2.məhkəmə
3.cari planlaşdırılmış
4.icraedici
5.indikativ
6.strateji

• 1,2,4
• 5,6
√ 1,4
• 3,6
• 3,5,6

230. Dövlət regional siyasəti işləyib hazırlayarkən neşə prinsipi nəzərə almalıdır?

• 3
√ 7
• 2
• 5
• 6

231. ARDNŞ bugünkü və gələcək fəaliyyətində neçə prinsipi rəhbər tutur?

• 9
√ 11
• 5
• 7
• 3

232.

Ekoloji monitorinq ətraf mühitə dair:
1.proqramlaşdırmadır
2.qiymətləndirmədir
3.proqnozlaşdırmadır
4.təkmilləşdirmədir

• 1,3,4
√ 3,4
• 2,3
• 1,2



• 1,3

233.

İndiqativ planlaşdırmanın funksiyası:
1.ümumiləşmiş göstəricilər və nоrmativlər sistеmini təyin еtməyə imkan vеrir
2.indiqatоrların mərkəzi, rеgiоnal və yеrli büdcələrlə bağlılığını həyata kеçirir
3.planlaşdırma indikatоr planları ilə müvafiq iqtisadi vasitələri hərəkətə gətirir

• 2,3
• 1
√ 1,2,3
• 1,2
• 3

234.

Bazar iqtisadiyyatının strateji planlaşdırılmasının funksiyasını fərqləndirirlər.
1.ölkənin sоsial-iqtisadi inkişafının pеrspеktiv məqsədlərinin təyin еdilməsi
2.ölkənin sоsial-iqtisadi, еlmi-tеxniki, innоvasiya və ekoloji inkişaf məqsədlərinə nail оlunmasında priоritеtlərin sеçilməsi
3.sеçilmiş priоritеtlər sistеmlərinin rеalizəsinə sоsial-iqtisadi mеxanizmlərin işlənib hazırlanması

√ 1,2,3
• 2,3
• 3
• 1
• 1,2

235.

Indikativ planın kоnsеpsiyasına aşağıdakı mövqеlər daxildir:
1.iqtisadi, siyasi və inzibati tədbirlərin hazırlanması və idarələrin (invеstisiyaların) yaradılması,
2.planların fasiləsiz (pеrmanеnt) tərtibi və оnların həyata kеcirilməsi mеxanizminin mоdifikasiyası.
3.uzun, оrta və ya yaxın pеrspеktivə mühüm prоsеslərin prоqnоzlaşdırılması;

√ 1,2,3
• 2,3
• 2
• 1,3
• 1,2

236.

Region iqtisadiyyatının inkişafının strateji planlaşdırılması prosesinin hansı mərhələləri var?
1.regionun inkişafının xarici mühitini təhlil etmək;
2.regionun (potensialının) güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək;
3.inkişaf konsepsiyasını və strategiyasını işlənib hazırlamaq;
4.konkret fəaliyyət və strategiyanın həyata keçirilməsi planını işləyib hazırlamaq;
5. yeni yüksək maaşlı iş yerlərinin yaradılması;

• 1,2,5
√ 1,2,3,4
• 3,4,5
• 1,4,5
• 2,3,5

237. ərazi kompleks proqramların sahə bölməsində:

√ proqramın reallaşmasında iştirak edən sahə nazirlikləri və idarələr, komitələr, şirkətlər və s. üzrə tapşırıqlar konkretləşdirilir;
• hamısı
• mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi;
• mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı
• mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi

238. ərazi kompleks proqramların icmal  bölməsinə aiddir:

√ məqsəd bölməsində müəyyən edilmiş icmal son göstəricilər burada genişlənir
• mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı
• mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi
• hamısı
• mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi



239. ərazi kompleks proqramların məqsəd bölməsinin tədbirləri aiddir

• Mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi
• Mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi
√ Hamısı
• İstehsalçıları və istehlakçıları əlaqələndirməklə mühüm yüklərin daşınması həcmi
• Mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı

240. Proqramlar yerinə yetirdiyi vəzifələrdən asılı olaraq aşağıdakı növü var:

• prоqram-məqsədli tənzimləmə
• dövlət dəstəyinin mоtivləşdirilmiş istiqaməti
• hamısı
√ sosial regional proqramlar
• elastiкi diffеrеnsial yanaşma

241.

Ekoloji məqsədlərə çatmaq üçün ARDNŞ hansı tədbirlərin görülməsini vacib sayır?
1.təşkilati
2.mərkəzi
3.texniki
4.texnoloji
5.mərkəzləşmiş

• 1,3,5
• 2,4,5
• 2,3,4
• 3,4,5
√ 1,3,4

242.

Geoplanlaşdırmanın nəzəri hissəsi adlanan ekistika hansı amilləri nəzərə alır?
1.təbii
2.iqtisadi
3.mühəndis
4.sosial
5.texniki

• 1,2,3,4,5
√ 1,2,3,5
• 2,4
• 1,2,3,4
• 1,3,5

243. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ planın   İnvestisiyalar  bölməsində:

• həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,səhiyyənin, təhsilin, mədəniyyətin və başqa sosial sferası sahələrinin inkişafı göstəricilərini birləşdirir.
• məcmu ictimai məhsul, ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, xalis məhsul və bir sıra başqa göstəricilər nəzərdə tutulur
√ həm dövlət, həm də qeyri-dövlət bölmələrində ictimai istehsalın inkişafına çəkilən bütün xərclər
• hamısı
• ölkənin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadə dərəcəsi və səmərəliliyi öz əksini tapır

244. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ planın   İstehlak bazası  bölməsində:

• həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,səhiyyənin, təhsilin, mədəniyyətin və başqa sosial sferası sahələrinin inkişafı göstəricilərini birləşdirir
• məcmu ictimai məhsul, ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, xalis məhsul və bir sıra başqa göstəricilər nəzərdə tuutlur
√ xidmətlərin istehsalı və əhaliyə satışını əks etdirən göstəricilər öz əksini tapır.
• hamısı
• ölkənin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadə dərəcəsi və səmərəliliyi öz əksini tapır

245. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ planın   Ümumiləşdirilmiş makroiqtisadi göstəricilər  bölməsində:

• həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,səhiyyənin, təhsilin, mədəniyyətin və başqa sosial sferası sahələrinin inkişafı göstəricilərini birləşdirir.
√ məcmu ictimai məhsul, ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, xalis məhsul və bir sıra başqa göstəricilər nəzərdə tuutlur



• xidmətlərin istehsalı və əhaliyə satışını əks etdirən göstəricilər öz əksini tapır
• hamısı
• ölkənin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadə dərəcəsi və səmərəliliyi öz əksini tapır

246. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ planın   Elm və elmi xidmət  bölməsində

• xidmətlərin istehsalı və əhaliyə satışını əks etdirən göstəricilər öz əksini tapır.
• həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,səhiyyənin, təhsilin, mədəniyyətin və başqa sosial sferası sahələrinin inkişafı göstəricilərini birləşdirir.
√ ölkənin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadə dərəcəsi və səmərəliliyi öz əksini tapır
• məcmu ictimai məhsul, ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, xalis məhsul və bir sıra başqa göstəricilər nəzərdə tuutlur
• hamısı

247.

Region iqtisadiyyatının inkişafının strateji planlaşdırılması prosesinin hansı mərhələləri var?
1.mövcud üstünlüklərdən  istifadə etmək və yeni yerli üstünlükləri yaratmaq;
2.inkişaf konsepsiyasını və strategiyasını işlənib hazırlamaq;
3.konkret fəaliyyət və strategiyanın həyata keçirilməsi planını işləyib hazırlamaq;
4.səmərəliliyi və nəticəliliyi təhlil etmək, onların məqsədlərini və həmin məqsədlərə nail olma metodlarını araşdırmaq
5. yeni yüksək maaşlı iş yerlərinin yaradılması;

• 1,2,5
√ 1,2,3,4
• 3,4,5
• 1,4,5
• 2,3,5

248.

Region iqtisadiyyatının inkişafının strateji planlaşdırılması prosesinin hansı mərhələləri var?
1)inkişafın məqsədlərini müəyyən etmək;
2) regionun inkişafının xarici mühitini təhlil etmək;
3) regionun (potensialının) güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək;
4) mövcud üstünlüklərdən  istifadə etmək və yeni yerli üstünlükləri yaratmaq;
5)yeni yüksək maaşlı iş yerlərinin yaradılması;

• 1,2,5
√ 1,2,3,4
• 3,4,5
• 1,4,5
• 2,3,5

249. İqtisadi rayon əmələgəlmənin amilləri hansıdır?

• Proqnoz İnformasiyanın Əldə Edilməsi Üsulu
• İş Yerinin Keyfiyyətinin Yaxşılaşdırılan Amillər
• Sənayeni İnkişaf Etdirən Amillər
√ İctimai Əməyin Ərazi Təşkilini Əks Etdirən Amillər
• İqtisadiyyatın Strukturunu Təkmilləşdirən Amillər

250. İqtisadi-coğrafi tədqiqat metodunun neçə tərkib hissəsi var?

• 5
√ 3
• 4
• 7
• 6

251. Regionun Məhsuldar Qüvvələrinin variantlı yerləşdirməsi metoduna aiddir

• Hadisələrin Və Seçilmiş Kriteriyaların Müəyyən Ümumilik Və Fərqləndirici Xüsusiyyətlərinə Görə Ümumiləşdirilir
• Yerləşmənin Xüsusiyətlərini Əyani Surətdə Təsəvvür Etməyə İmkan Verir
• Ərazinin Müqayisə Edilə Bilən Və Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülməsi Prosesidir
√ Region Üzrə Ərazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nəzərdə Tutur
• Sahəvi Və Regional Balansların Təşəkkül Tapması İlə Xarakterizə Olunur.



252. Kartoqrafik metoda aiddir:

• Hadisələrin Və Seçilmiş Kriteriyaların Müəyyən Ümumilik Və Fərqləndirici Xüsusiyyətlərinə Görə Ümumiləşdirilir
√ Yerləşmənin Xüsusiyətlərini Əyani Surətdə Təsəvvür Etməyə İmkan Verir
• Ərazinin Müqayisə Edilə Bilən Və Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülməsi Prosesidir
• Region Üzrə Ərazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nəzərdə Tutur
• Sahəvi Və Regional Balansların Təşəkkül Tapması İlə Xarakterizə Olunur

253. Balans metoduna aiddir:

• Hadisələrin Və Seçilmiş Kriteriyaların Müəyyən Ümumilik Və Fərqləndirici Xüsusiyyətlərinə Görə Ümumiləşdirilir
• Yerləşmənin Xüsusiyətlərini Əyani Surətdə Təsəvvür Etməyə İmkan Verir
• Ərazinin Müqayisə Edilə Bilən Və Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülməsi Prosesidir
• Region Üzrə Ərazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nəzərdə Tutur
√ Sahəvi Və Regional Balansların Təşəkkül Tapması İlə Xarakterizə Olunur

254. Yaponiya dövləti tərəfindən  Ölkənin ərazisinin kompleks inkişafının üçüncü planı  neçənci ildə qəbul olunub

• 1993
√ 1997
• 2000
• 2005
• 1990

255. İndikativ planda öz əksini tapır

√ Struktur dəyişiklikləri, strateji vəzifələr, sahə inkişaf proqnozları
• Struktur dəyişiklikləri, plan vəzifələri, uzun müddətli məqsədlər
• strateji vəzifələr,  uzun müddətli məqsədlər, sahə dəyişikliklər
• sahə inkişaf proqnozları, sahə dəyişiklikləri,  plan vəzifələri
• Uzun müddətli məqsədlər, sahə dəyişiklikləri,  plan vəzifələri

256. Fransada 1947-ci ildən başlayaraq 1998-ci ilə qədər neçə plan müəyyən dəyişikliklər aparılaraq tətbiq olunmuşdur

• 10
• 11
√ 12
• 15
• 9

257.

Regional maliyyəyə daxil olanları seçin
1.sahibkarların vəsaiti
2.dövlət büdcə vəsaiti
3.əhalinin gəlirləri
4.qanunvericiliklə qadağan olunan mənbələrdən vəsaitlər
5.bank olmayan kredit təşkilatlarının vəsaitləri

√ 1,2,5
• 3,4,5
• 2,3,4
• 1,3,5
• 1,2,3

258. Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ planın   Sosial inkişaf  bölməsində:

√ həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,səhiyyənin, təhsilin, mədəniyyətin və başqa sosial sferası sahələrinin inkişafı göstəricilərini birləşdirir.
• məcmu ictimai məhsul, ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, xalis məhsul və bir sıra başqa göstəricilər nəzərdə tuutlur
• xidmətlərin istehsalı və əhaliyə satışını əks etdirən göstəricilər öz əksini tapır.
• hamısı
• ölkənin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadə dərəcəsi və səmərəliliyi öz əksini tapır



259. Regionun inkişafının strateji planı əhatə edir:

• dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qоrunmasını təmin etmək məqsədilə;
• ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodların;
• dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına
• nоrmativ və standartların tərtibi və оnlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı
√ resurslardan istifadə üsulları

260. Regionun inkişafının strateji planı əhatə edir:

• qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün zəruri resurslar
√ dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına;
• nоrmativ və standartların tərtibi və оnlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı;
• dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qоrunmasını təmin etmək məqsədilə;
• ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodların;

261. Regionun inkişafının strateji planı əhatə edir:

√ reallaşdırılması yüksək nailiyyətlərə imkan verən potensial ehtiyatlar;
• dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına;
• nоrmativ və standartların tərtibi və оnlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı;
• dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qоrunmasını təmin etmək məqsədilə
• ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodların;

262. Regionun inkişafının strateji planı əhatə edir:

• ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodların
• nоrmativ və standartların tərtibi və оnlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı
• dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qоrunmasını təmin etmək məqsədilə;
√ qarşıya qoyulan məqsədlərə çatma yolları
• dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına;

263. Regionun inkişafının strateji planı əhatə edir

• ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodların
• nоrmativ və standartların tərtibi və оnlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı
• dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qоrunmasını təmin etmək məqsədilə;
√ regionun inkişafının məqsədləri
• dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına;

264. Regional kompleks proqramların dördüncü mərələsinə aiddir:

• proqram həllini tələB edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi;
• proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması
√ proqramların təsDiqi və icraçılara çatdırılması
• hamısı
• proqramların işlənİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və icraçılara çatdırılması;

265. Regional kompleks proqramların üçüncü mərələsinə aiddir:

• proqram həllini tələB edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi
√ proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması.
• proqramların təsdiqi və icraçılara çatdırılması
• hamısı
• proqramların işlənİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və icraçılara çatdırılması

266. Regional kompleks proqramların ikinci mərələsinə aiddir

• proqram həllini tələb edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi;
• proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması. Bu işə bilavasitə iş icraçıları rəhbərlik edir və əlaqələndirir;



• proqramların təsdiqi və icraçılara çatdırılması
• hamısı
√ proqramların işlənİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və icraçılara çatdırılması;

267. Regional kompleks proqramların birinci mərələsinə aiddir:

√ proqram həllini tələB edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi
• proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması. Bu işə bilavasitə iş icraçıları rəhbərlik edir və əlaqələndirir;
• proqramların təsdiqi və icraçılara çatdırılması;
• hamısı
• proqramların işlənib hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və icraçılara çatdırılması

268. ərazi proqramların təşkilat bölməsinə aiddir:

• mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi
• mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi;
√ proqramın reallaşdırılması prosesinin təşkili formaları, metodları və qaydaları əks olunur
• hamısı
• mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı;

269. ərazi kompleks proqramların ərazi bölməsində

• mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi;
• mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi
√ kompleks proqrama daxil olan ərazilər üzrə tapşırıq və göstəricilər müəyyən edilir
• hamısı
• mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı

270. Proqramlar yerinə yetirdiyi vəzifələrdən asılı olaraq aşağıdakı növü var:

• prоqram-məqsədli tənzimləmə
• dövlət dəstəyinin mоtivləşdirilmiş istiqaməti
• hamısı
√ ərazi istehsal komplekslərinin formalaşması və inkişafı proqramları
• elastiкi diffеrеnsial yanaşma

271. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühüm və vacib məsələlərdən biri hansıdır?

• iqtisadi siyasət
• indiqativ
• normativ
• hec biri
√ sosial siyasət

272. Xalq təsərrüfatı proqramına aiddir:

√ ümumdövlət əhəmiyyətinə malik ən mühüm problemləri həll etmək üçün işlənib hazırlanır
• hec biri
• hamısı
• inzibati rayonların daxili və xarici, yəni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsal-istehlak, sosial və ekoloji məsələlər əks olunur.
• proqramlar inzibati və ərazi bölgələr üzrə – Naxçıvan MR və iqtisadi rayonları üzrə işlənib hazırlanır

273. Proqramlar yerinə yetirdiyi vəzifələrdən asılı olaraq aşağıdakı növü var:

√ yeni ərazilərin mənimsənilməsi proqramları
• elastiкi diffеrеnsial yanaşma
• dövlət dəstəyinin mоtivləşdirilmiş istiqaməti
• hamısı
• prоqram-məqsədli tənzimləmə;



274. Proqramlar yerinə yetirdiyi vəzifələrdən asılı olaraq aşağıdakı növü var:

√ mövcud rayonların iqtisadiyyatının yenidən qurulması proqramları;
• elastiкi diffеrеnsial yanaşma
• dövlət dəstəyinin mоtivləşdirilmiş istiqaməti
• hamısı
• prоqram-məqsədli tənzimləmə

275.

Sosial siyasət əhatə edir:
1.əhalinin sosial müdafiəsi
2.Gəlirlərin tənzimlənməsi
3.əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi
4.Xarici-iqtisadi təsir formaları
5.Mədəniyyət sferasında fəaliyyət,
6.Valyuta tənzimlənmələri,
7.milli valyutanın devalvasiyası

• 1,2,3,4,7
• 6,4,5,7,1
√ 1,2,3,4,5,6
• 3,4,5,6,7
• 1,6,5,4,7

276. Təşkilati-hüquqi vahidliyə aiddir

• Vahid sosial təyinat sistemi
• Vahid sosial müdafiə sistemi
• Vahid sosial siyasət
√ Hec biri
• Vahid konstitusiya və qanunvericilik aktları;

277. Mühüm sosial – iqtisadi şərt deyil?

√ İstehsal infrastrukturu
• Sosial müdafiə sistemi
• Ekologiya
• Sosial infrastruktur
• Demokrafiya

278. Təşkilati – iqtisadi şərt deyil?

• İqtisadi mühit
• Xarici və daxili siyasət
• Kompleksin mülkiyyəti
√ İctimai mülkiyyət
• Büdcə maliyyə siyasəti

279. Təşkilati – hüquqi vahidliyi təmin etmir?

√ Vahid pul vahidi
• vahid ictimai təşkilatlar
• Konstitusiya
• Vahid ərazi
• Vahid vətəndaşlıq

280. Regionun iqtisadi müstəqilliyini təmin etmir?

√ mədəni vahidlik
• Təşkilati – iqtisadi
• Təşkilati vahidlik
• Hüquqi vahidlik
• Sosial vahidlik



281. Mülkiyyət hüququnun obyektləri hansılardır?

√ Hamsısı
• Əmtəə nişanları
• Səmərələşdirici proqramlar məlumat bazaları
• Ekspert sistemləri
• Ticarət sirrləri

282. Mülkiyyət növlərinin subyektləri kimlərdir?

√ Hamısı
• Xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar
• Dini təşkilatlar
• Yerli özünüidarə
• Müştərək müəssisələr

283. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən mülkiyyət formaları hansılardır?

• Xüsusi mülkiyyət
• Bələdiyyə mülkiyyəti
√ Hamısı
• Dövlət mülkiyyəti
• İctimai birliklər

284. İqtisadi-hüquqi bloka aşağıdakı qanunlar aidir

• Antiinhisar fəaliyyəti haqqında»
√ Hamısı
• «Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında»
• Hec biri
• Məşğulluq haqqında»

285. Təşkilati-hüquqi bloka aşağıdakı qanunular aiddir:

√ Hamısı
• «Yerin təni haqqında»
• «Müəssisələr haqqında»
• «Banklar və bank fəaliyyəti haqqında»
• «Torpaq haqqında»

286. Azərbaycan Respublikasında özündə necə blok qanunvericilik sistemi formalaşmışdır?

• 6
• 5
• 3
√ 2
• 4

287. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan:

• hec bir variant düz deyil
• hamısı
• iqtisadi dövlətdir
• sosial dövlətdir
√ hüquqi dövlətdir

288. Təşkilati-hüquqi vahidliyə aiddir:

• Vahid sosial siyasət;



• Hec biri
• Vahid sosial müdafiə sistemi
√ Vahid dövlət hakimiyyəti orqanları
• Vahid sosial təyinat sistemi;

289. Təşkilati-iqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarətdir

• Vahid sosial müdafiə sistemi
• Vahid sosial təyinat sistemi
• Vahid sosial siyasət;
√ Vahid pul vahidi;
• Hec biri

290. Regionun iqtisadi və sosial müstəqilliyinin məzmunu necə müəyyən edilməsinə aiddir?

• sahibкarlığı inкişaf еtdirməк;
• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк
• inzibati-amirliк;
√ Sosial-iqtisadi vahidlik
• disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq

291. Regionun iqtisadi və sosial müstəqilliyinin məzmunu necə müəyyən edilməsinə aiddir:

√ təşkilati-iqtisadi vahidlik;
• inzibati-amirliк;
• sahibкarlığı inкişaf еtdirməк
• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк
• disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq

292. . Regionun iqtisadi və sosial müstəqilliyinin məzmunu müəyyən edilməsinə daxildir:

• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк
• disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq
• inzibati-amirliк;
√ təşkilati-hüquqi vahidlik
• sahibкarlığı inкişaf еtdirməк;

293. Dövlət aşağıdakı işləri həyata keçirməlidir

• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк:
• хarici ticarəti tənzimləməк:
• хarici invеstоrların mənafеyinə хidmət еtməк
√ rəqabət mühitinin qorunmasını təmin edir;
• hec biri

294. Dövlət aşağıdakı işləri həyata keçirməlidir:

• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк
• хarici invеstоrların mənafеyinə хidmət еtməк:
• hec biri
• хarici ticarəti tənzimləməк
√ ictimai və şəxsi mənafeləri əlaqələndirir

295. Dövlət aşağıdakı işləri həyata keçirməlidir

• хarici ticarəti tənzimləməк
• hec biri
• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк:
√ iqtisadi prosesləri əlaqələndirir;
• хarici invеstоrların mənafеyinə хidmət еtməк



296. Dövlət aşağıdakı işləri həyata keçirməlidir

√ sabitliyi təmin edir
• hec biri
• хarici ticarəti tənzimləməк:
• хarici invеstоrların mənafеyinə хidmət еtməк:
• хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк:

297. Dövlətin ən mühüm funksiyası hansıdır?

• qiymətin, gömrüк ödənişlərinin, tехniкi nоrmativlərin səviyyəsini
• hamısı
√ ictimai inkişafın məqsədlərini müəyyən etməkdir
• sоsial ədalət və sоsial təminatı;
• sahibкarlıq fəaliyyətinin hər tərəfli stimullaşdırılmasını

298. Təşkilati-iqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarətdir:

√ Vahid xarici və daxili siyasəti
• Hec biri
• Vahid sosial müdafiə sistemi
• Vahid sosial təyinat sistemi
• Vahid sosial siyasət

299. Xeyriyyə fondlarının mülkiyyətində olmaz?

• Əldə edilən gəlir
• Bağışlanan əmlak
• Satın alınmış əmlak
• təsisçilərin əmlakı
√ Əsas fondlar

300. İctimai birliklərin mülkiyyətində olmaz?

• Binalar
• Mənzil fondları
• Qiymətli kağızlar
• Mədəni maarif təyinatlı mülkiyyət
√ Nəqliyyat vasitələri

301. Vətəndaşın mülkiyyətində nə ola bilməz?

√ Yerin təki
• Kütləvi informasiya vasitələri
• Qiymətli kağızlar
• Pul vəsaitləri
• Torpaq sahələri

302. Hansı amil iqtisadi sistemin yeniləşməsini göstərmir?

• İctimai istehsalın inkişafı
• Mülkiyyətin üstün forması
• Kapitalın təmərküzləşməsi
• İctimai istehsalın təşkili
√ Müxtəlif təsərrüfatçılıq formaları

303. İqtisadi hüquqi bloka aid deyil?

• Antiinhisar fəaliyyəti



• Kollektiv müdaxilələr
• Sazişlər haqqında
√ Torpaq haqqında
• Məşğulluq haqqında

304. Təşkilati qanunvericilik blokuna aid deyil?

• müəssisələr haqqında qanun
• Torpaq haqqında
√ Kollektiv mülkiyyət haqqında
• Yerin təki haqqında
• Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında

305. Dövlətlə subyektlər arasında hansı funksiyalar bölüşdürülmür?

• Qanunvericilik
• İcraedicilik
• Məhkəmə
• Qanunvericilik, idarəetmə, məhkəmə
√ İdarəetmə

306. Regionların təşkilati-iqtisadi müstəqilliyinin iqtisadi əsasları hansı amilllərlə müəyyən edilir?

• bütün sоsial-iqtisadi prоblеmlərin azad rəqabət yоlu ilə həll еdilməsinə
• iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına
√ təsərrüfatçılıq formalarının inkişaf səviyyəsi ilə;
• bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə;
• bazar təsərrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzərindəкi üstünlüyünə;

307. Regionların təşkilati-iqtisadi müstəqilliyinin iqtisadi əsasları hansı amilllərlə müəyyən edilir?

• bütün sоsial-iqtisadi prоblеmlərin azad rəqabət yоlu ilə həll еdilməsinə;
• bazar təsərrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzərindəкi üstünlüyünə
• iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına;
• bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə;
√ mülkiyyətin üstün forması və ictimailəşməsi səviyyəsi ilə

308. Regionların təşkilati-iqtisadi müstəqilliyinin iqtisadi əsasları hansı amilllərlə müəyyən edilir?

√ ictimai istehsalın inkişaf səviyyəsi və onun təşkili formaları ilə;
• bazar təsərrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzərindəкi üstünlüyünə
• iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına;
• bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə;
• bütün sоsial-iqtisadi prоblеmlərin azad rəqabət yоlu ilə həll еdilməsinə;

309. Azərbaycan Respublikasında özündə hansı blok qanunvericilik sistemi formalaşmışdır?

√ təşkilati-hüquqi və iqtisadi-hüquqi
• təşkilati-hüquqi və sosial-hüquqi
• iqtisadi-hüquqi və sosial-hüquqi
• hec biri
• sosial-hüquqi

310. Regionların mühüm sosial-iqtisadi şərtlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi;
• Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti
• Regionun büdcəsi, büdcədənkənar fondları
√ Əhalinin sosial müdafiə sisteminin və sosial təminatının inkişaf səviyyəsi.
• Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti;



311. Regionların mühüm sosial-iqtisadi şərtlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi
√ Sosial infrastrukturn inkişaf səviyyəsi;
• Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti
• Regionun büdcəsi, büdcədənkənar fondları
• Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti

312. Regionların mühüm sosial-iqtisadi şərtlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi
√ Demoqrafiya, məşğulluq və kadr hazırlığı
• Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti;
• Regionun büdcəsi, büdcədənkənar fondları
• Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti

313. Təşkilati-iqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarətdir

• Vahid sosial müdafiə sistemi
• Vahid sosial siyasət
√ Əmtəələrin və xidmətlərin sərbəst hərəkətini təmin edən vahid iqtisadi mühit;
• Hec biri
• Vahid sosial təyinat sistemi;

314. Təşkilati-iqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarətdir:

• Vahid sosial müdafiə sistemi
• Vahid sosial siyasət
√ Vahid pul-kredit, vergi, büdcə-maliyyə sistemi
• Hec biri
• Vahid sosial təyinat sistemi;

315.

Mülkiyyət hüququnun obyektləri hansılardır?
1.müəssisələr
2.əmlak komplekləri
3.torpaq sahələri
4.binalar, qurğular

• hec biri
• 1,2
• 3,4,5
√ 1,2,3,4,
• 3,4

316.

Mülkiyyət növlərinin subyektləri kimlərdir?
1.vətəndaşlar
2.hüquqi və fiziki şəxslər,
3.sahibkar birlikləri,
4.ictimai birlikləri,
5.xeyriyyə fondları,

• hec biri
• 3,4
• 3,4,5
√ 1,2,3,4,5
• 1,2

317. Təşkilati-iqtisadi şərtlər aşağıdakıları tələb edir:

• Regional iqtisadi mühit
√ Hamıs



• Xarici siyasəti müəyyən edən vahid daxili siyasət;
• Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti
• Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi

318. Təşkilati-hüquqi şərtlər aşağıdakıları tələb edir:

• Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti;
√ Vahid regional normativ hüquqi aktlar
• Regional iqtisadi mühit
• Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi;
• Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti;

319. İnzibati rayonların mülkiyyətində yoxdur?

• Dövlət orqanlarının əmlakı
√ İanə əmlakı
• Büdcə vəsaitləri
• Ticarət obyektləri
• xalq təhsili

320.

Sosial-iqtisadi vahidlik aşağıdakılarla  təmin edilir:
1.Vahid sosial müdafiə sistemi;
2.Vahid sosial təyinat sistemi;
3.Vahid sosial siyasət.
4.Vahid pul-kredit, vergi, büdcə-maliyyə sistemi;

• 2,3,4
√ 1,2,3
• 3,4
• 1,2,4
• hec biri

321. Azərbaycanın yerli özünüidarəetmə sahəsində dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri hansıdır?

√ yerli özünüidarəetmənin hüquqlarının məhkəmə müdaifəsi qaydalarını və məhkəmə müdafiəsini təmin etmək;
• dövlət qurulduğu dövrdən hakimedici orqanlar iqtisadiyyata təsir göstərməyə başlayır
• bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtəlif nəzəri məktəblərin, istiqamətlərin təlimlərindən istifadə edilir
• müharibə, böhran şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi maksimal həddə çatır.
• qanunverici bazanın yaradılması nəticəsində dövlətin iqtisadiyyata təsiri zərurətə çevrilir.

322. Təşkilati-hüquqi şərtlər aşağıdakıları tələb edir

√ Respublika Konstitusiyasının, region və rayonların nizamnamələrinin mövcudluğu
• Regional iqtisadi mühit
• Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti;
• Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti
• Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi

323. Azərbaycanın yerli özünüidarəetmə sahəsində dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri hansıdır?

• Dövlət hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında yerli özünüidarəetmədə yaranan əlavə xərcləri ödəmək;
• Ayrı-ayrı dövlət səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün zəruri qurumlarını vermək
• Dövlət mülkiyyəti obyektlərinin bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi qaydalarını qanunla tənzimləmək
• Minimal dövlət sosial standartlarını müəyyənləşdirmək və onların həyata keçirilməsini təmin etmək;
√ Hamısı

324.

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətini kimlər həyata kecirir?
1.Azərbaycan Respublikası Prezidenti
2.Milli Məclis, Azərbaycan Respublikası hökuməti
3.Azərbaycan Respublikası məhkəmələri
4.İcra hakimmiyəti



• 2,3,4
• 1,3,4
√ 1,2,3
• 1,2,4
• hec biri

325. Regional siyasətin əsas hədəfi kimi götürülür:

• regionların proporsional inkişafı
• regiondaxili iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi
• regionlararası və regiodaxili əlaqələrin tənzimlənməsi
√ əhali aktivliyinin stimullaşdırılması
• regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi

326. Alternativ variantın təmin edilməsi üçün azad iqtisadi zona iqtisadi səmərəliliyin əsaslandırılması neçə mərhələyə bölünmüşdür?

• 5
• 7
√ 3
• 4
• 6

327.

Azad iqtisadi zonaların dörd əsas formalarını seçin
1.Azad ticarət zonaları
2.Azad işgüzarlıq zonaları
3.Azad sənaye zonası
4.Iqtisadi və elmi-texniki inkişaf zonası
5.Istehsal-ixrac zonası
6.Bank üzrə frank zonası

• 1,4,5,6
• 2,3,4,5
√ 2,3,4,6
• 1,2,3,4
• 3,4,5,6

328. Azad iqtisadi zonaların sayı haqqında verilən düzgün varianti seçin

• Ümumi sayı 300-dən çox,  formaları 10-dan az
• Ümumi sayı 100-dən çox,  formaları 20-dən az
• Ümumi sayı 800-dən çox,  formaları 20-dən çox
√ Ümumi sayı 500-dən çox,  formaları 30-dan çox
• Ümumi sayı 700-dən çox,  formaları 50-dən çox

329. İriləşdirilmiş şəkildə problem rayonlar neçə  kateqoriyaya bölünür?

• 4
• 9
• 3
√ 2
• 6

330. Dövlətin regional siyasəti obyektlərinin formalaşması neçə meyara əsaslanır?

• 8
√ 5
• 7
• 9
• 11

331. Regionların siyasətin reallaşma mexanizmi üçün neçə prinsipi nəzərə almaq lazımdır?



• 10
• 8
• 9
√ 7
• 13

332. Regional siyasətin istiqamətləndiriləsi nöqteyi-nəzərindən hansıların strukturlaşması müəyyən dərəcədə şərti xarakter daşıyır?

√ Hamısı
• Demoqrafik siyasət.
• İqtisadi siyasət
• Ekistik (məskunlaşma) siyasət
• Sosial siyasət

333. Müasir dövrdə düyanın iqtisadi və siyasi gücünü göstərməyə qadir olan ölkələri ərazi etibarilə neçə regiona bölmək olar?

• 6
• 5
• 2
√ 3
• 4

334. Regional siyasətin əsas hədəfi kimi götürülür:

• regiondaxili iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi
√ regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi
• regionların proporsional inkişafı
• regionlarda işsizliyin azaldılması
• regionlararası və regiodaxili əlaqələrin tənzimlənməsi

335. Azad iqtisadi zonaların səmərəliliyin əsaslandırılmasının 2-ci mərhələsinə  aiddir:

• investorların qarşılıqlı təkliflərini nəzərə almaq
• xarici kapitalın cəlb edilməməsi şərti
• birgə sahibkarlıq vasitəsilə xarici sərmayədarların cəlb olunması
• layihənin formalaşması
√ zona qarşısında qoyulmuş iqtisadi inkişaf tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi

336. Azad iqtisadi zonaların səmərəliliyinin əsaslandırılmasının 3-cü mərhələsinə aiddir:

√ investorların qarşılıqlı təkliflərinin nəzərə alınması
• Xərclərin mənfəətə nisbəti kimi
• tapşırıqların yerinə yaetirilməsi
• yekun göstəricinin cıxarılması
• investisiyalara dair yekun qərarın çıxarılması

337. AİZ-nın yaradılmasının xalq təsərrüfatı səmərəliliyi zonanın yaradılmasından alınacaq səmərə və regional yaxud sahə mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq onun yaranmasında necə xarakterizə olunur?

• mənfəət və xərclərin nisbəti kimi
√ xərclərin cəminin nisbəti kimi
• xərclər və mənfəətin cəminin nisbəti kimi
• xərclər və gəlirlərin fərqinin nisbəti kimi
• xalq təsərrüfatında gəlirlərin cəminin nisbəti kimi

338. azad iqtisadi zonaların səmərəliliyinin əsaslandırılmasının 1-ci mərhələsinə aiddir:

• nəticələrin zonanın yaradılmasına çəkilən nisbətin hesablanması
• korrektələrin nəzərdən keçirilməsi



• düzəlişlərin edilməsi
√ xarici kapitalın cəlb edilməməsi şərti ilə zona qarşısında qoyulmuş iqtisadi inkişaf tapşırıqların yerinə yetirilməsi
• xarici sərmayədarların  cəlb edilməsi

339. Sahibkarların iqtisadi fəaliyyətini artırmaq üçün güzəştli inzibati, vergi,kredit rejimi hansı zonalarda tətbiq olunur

• Azad ticarət zonası
• Azad istehsal-ixrac zonası
• Inkişaf mərkəzi
• Artım zonası
√ Sahibkarlıq zonası

340. Artım zonası üçün hansı ərazilər seçilir

• Yararsız və əlverişsiz torpaqlar
√ Resurs və coğrafi baxımdan əlverişli ərazilər
• Resurs baxəməndan əlverişsiz ərazilər
• Heç biri
• Coğrafi mövqe baxımından əlverişsiz ərazilər

341. Xüsusi iqtisadi zonaların yaraması neçənci əsrə təsadüf edir

• 19-cu əsrin 2-ci yarısı
√ 20-ci əsrin 2-ci yarısı
• 19-cu əsrin 1-ci yarısı
• 21-ci əsrə
• 18-ci əsrin 2-ci yarısı

342. Aşağıdakı hansı zona ölkənin maliyyə təminatıyla maraqlanır

• Azad istehsal-ixrac zonası
• Xarici ticarət zonası
• Elmi-texniki inkişaf zonası
√ Azad bank-sığorta zonası
• Xüsusi iqtisadi zonası

343. Regional idarəetmənin subyekti

• Dövlət
• Ayrı-ayrı idarələr, təşkilatlar
• Müəssisələr (hüquqi şəxslər)
√ Hamısı
• Regional hakimiyyətlərin konkret nümayəndələri (fiziki şəxslər),

344. Regional siyasətin əsas obyektləri

• İstehsal
• Sosial
• İnsan
√ Hamısı
• Pul-maliyyə

345. Amerika konqresini fəaliyyət prosesində hansı regional məsələ öz həllini tapmışdır?

• işsizliyin azaldılması
• investisiya cəlbediciliyinə diqqət
√ kommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi
• xalq təsəttüfatının çoxprofilli inkişafı
• regionlararası balansın təmin edilməsi



346. Regional siyasətin həyata keçirilməsinin institutsional mexanizmi hansılardır?

√ dövlətin qanunverici və icraedici orqanları
• maliyyə qurumları
• beynəlxalq təşkilatlar
• vergi orqanları
• məhkmə orqanları

347. Elmi-texniki siyasət

• Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması

• İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli
istifadəsi

• Şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili formaları və prosesləri daxil olur
• İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması

√ ETLKİ təmərküzləşmə və məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi yerləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələri, elmin və istehsalın birləşməsinin
ərazi formaları

348. Ekoloji siyasət

• Şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili formaları və prosesləri daxil olur
• Elmi kadrların regional yerləşdirilməsi
• İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması

• İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli
istifadəsi

√ Əhali sıxlığının güjlənməsi, sintetik materialların geniş tətbiq edilməsi ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması

349. Ekistik (məskunlaşma) siyasət:

• İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması

√ Təbii, iqtisadi, arxitektor-tikinti və mühəndis-texniki amilləri nəzərə almaqla istehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal
şəkildə bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli istifadəsi

• Şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili formaları və prosesləri daxil olur
• Elmi kadrların regional yerləşdirilməsi
• Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması

350. Sosial siyasət

• Elmin və istehsalın birləşməsinin ərazi formaları (texnopolislər və texnoparklar), elmi kadrların regional yerləşdirilməsi .

√ İnsanların əmək şəraiti, məişəti,istirahəti və ümumiyyətlə,şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili
formaları və prosesləri daxil olur

• İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli
istifadəsi

• İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması.
• Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması

351. İqtisadi siyasət

√ Regional iqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması.

• İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli
istifadəsi

• Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması
• Elmin və istehsalın birləşməsinin ərazi formaları (texnopolislər və texnoparklar), elmi kadrların regional yerləşdirilməsi

• İnsanların əmək şəraiti, məişəti,istirahəti və ümumiyyətlə,şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili
formaları və prosesləri daxil olur

352. Dövlətin regional siyasəti

√ Dövlət və regionlar arasında,regionların öz aralarında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən və məkan, region nöqteyi-nəzərindən ölkənin
siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji inkişafının idarə olunması üzrə  fəaliyyət sahəsi başa düşülür.

• Dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən siyasətdir.
• Ölkənin beynəlxalq arenada siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji inkişafının idarə olunmasıdır.



• Regionların özlərinin işləyib hazırlayaraq həyata keçirdikləri tədbirlər kompleksidir.

• Regionların öz aralarında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən və məkan, region nöqteyi-nəzərindən ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial
inkişafının idarə olunması üzrə  fəaliyyət sahəsi başa düşülür.

353. Dövlətin regional  siyasəti:

√ Həm dövlətin regional səviyyədə, həm də regionların özlərinin işləyib hazırlayaraq həyata keçirdikləri tədbirlər kompleksidir.
• Regionların özlərinin işləyib hazırlayaraq həyata keçirdikləri tədbirlər kompleksidir.
• Dövlətin beynəlxalq arenada  həyata keçirdiyi tədbirlər kompleksidir
• Yalnız regionların maliyyə qurumlarınin hazırladıqları planların icra olunmasıdır.
• Dövlətin regional səviyyədə həyata keçirdiyi tədbirlər kompleksidir

354. Azad iqtisadi zonalarda cari xərcləri hesablayarkən neçə göstərici nəzərə alınmalıdır?

• 4
• 2
√ 5
• 3
• 6

355. Açıq azad iqtisadi zonalara xas olan xüsusiyyəti seçin

• Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədlərin hamısı tətbiq olunur
• Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədlərin bir qismi tətbiq olunur
• Heç biri
• Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədləri tətbiq olunur
√ Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədlər tətbiq olunmur

356. Azad iqtisadi zonaları sərbəstlik dərəcəsinə görə qrupları hansılardır

• Sadə və mürəkkəb
• Heç biri
• Daxili və xarici
√ Açıq və qapalı
• Xüsusi və ümumi

357. Dövlətin regional siyasəti obyektlərinin formalaşması hansı meyara əsaslanır?

• Ölkə üzrə orta göstərici ilə müqayisədə işsizliyin yüksək səviyyəsi
√ Hamısı
• Ətraf mühitin çirklənməsinin yüksək səviyyəsi
• Ən pis demoqrafik göstəricilər
• Ölkənin ərazisində və əhalinin sayında rayonun xüsusi çəkisinə nisbətən ölkənin milli gəlirində rayonun xüsusi çəkisinin az olması

358. Regional siyasət niyə inkişaf etmiş ölkələrdə mühüm rol oynayır?

√ küllü miqdarda vəsait tələb olunur
• əraziləri daha genişdir
• həmin dövlətlər çox təkilatlara üzvdür
• əhali daha azdı
• heç biri

359. Regional siyasət daha çox mühüm rol oynayır

• demoqrafik vəziyyəti agır olan ölkələrdə
• heç biri
√ inkişaf etmiş ölkələrdə
• inkişafda olan ölkələrdə
• üçüncü dünya ölkələrində



360. Regionların siyasətin reallaşma mexanizmi üçün aşağıdakı prinsipləri nəzərə almaq lazımdır

• Regionların xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrini bərabərləşdirmək
√ Hamısı
• Mərkəzlə regionlar arasında hakimiyyət bölgüsünə qanuniliyi və sabitliyi təmin etmək
• Ümumilli mənafeyə üstünlük vermək
• Bütün regionlara bərabər inkişaf şəraitini təmin etmək

361. Azad iqtisadi zonaları sərbəstlik dərəcəsinə görə neçə qrupa bölürlər

• 5
√ 2
• [3
• 4
• 6

362. Çində təsərrüfatın kompleks inkişafı planının tərtibinə aiddir:

• təsərrüfatın çoxproffilli inkişafı
• sahəvi inkişafda proporsionallığın əldə edilməsi
√ şəhərlərin inkişafı
• daha çox tənzimlənmənin həyata keçirilməsi
• sənayenin üstün inkişafı

363.  Offşor zonalar  ın əsas əlamətini göstərin

• Xarici kompanyaların xarici qanuna tabe olması
√ Xarici zonaların azad qeydə olunması
• Heç biri
• Hamısı
• Xarici zonların maneəylə qeydə alınması

364. Modelləşdirmə metodu:

√ Təbii şərtlərdən fərqli şəraitdə meydana gələn obyektlərin, proseslərin və hadisələrin tədqiqatı
• Obyektlərin özünün konkret  keyfiyyət xüsusiyyətləri üzrə müqayisə etməyə imkan verir
• Obyektlərin özünün konkret miqdar xüsusiyyətləri üzrə müqayisə etməyə imkan verir
• Obyektlərin oxşarlığının və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsi
• Obyektlərin vəziyyətinə təsir edən faktorların miqdar xarakteristikasını müəyyən edir

365. Müqayisəli təhlil metodu:

√ Regional fərqlərin müəyyən edilməsi, inkişafın təbii və iqtisadi amillərinin müqayisəsi yolu ilə həyata keçirilir
• Obyektlərin oxşarlığının və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsi
• Obyektlərin vəziyyətinə təsir edən faktorların miqdar xarakteristikasını müəyyən edir
• Obyektlərin özünün konkret miqdar xüsusiyyətləri üzrə müqayisə etməyə imkan veri
• Obyektlərin özünün konkret  keyfiyyət xüsusiyyətləri üzrə müqayisə etməyə imkan verir

366. Statistik metoda aiddir

• Obyektlərin özünün konkret miqdar xüsusiyyətləri üzrə müqayisə etməyə imkan verir
• Obyektlərin vəziyyətinə təsir edən faktorların miqdar xarakteristikasını müəyyən edir
• Statistik məlumatlara əsaslanaraq toplanmış məlumatların sistemləşməsi
√ Hamısı
• Obyektlərin özünün konkret  keyfiyyət xüsusiyyətləri üzrə müqayisə etməyə imkan verir

367. Statistik metod:

• Öyrənilən obyektlərin oxşarlığının və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsi
• Prinsiplərin müəyyən olunması üsulu



√ Statistik məlumatlara əsaslanaraq toplanmış məlumatların sistemləşməsi
• Regional fərqlərin müəyyən edilməsi, inkişafın təbii və iqtisadi amillərinin müqayisəsi
• Təbii şərtlərdən fərqli şəraitdə meydana gələn obyektlərin tədqiqatı

368. Tədqiqatçı  məcburi şəkildə bilavasitə  yerlərdə  - müəssisələrdə, firmalarda, tarlada, fermada və s.  məlumat toplamalı olurlar

• Statistik metodlar
√ Səyyar tədqiqat metodu
• Tədqiqat metodu
• Dərketmə metodu
• Müqayisəli coğrafi metod

369. Regionların siyasətin reallaşma mexanizmi üçün aşağıdakı prinsipləri nəzərə almaq lazımdır

• Bütün regionlara bərabər inkişaf şəraitini təmin etmək
√ Hamısı
• Regional idarəetmənin dövlət sistemini yaratmaq
• Dövlətin regional siyasətinin proqram təminatı və orada regionların siyasətini nəzərə almaq
• Dövlətin regional siyasətinin aşkarlığı və açıqlığını təmin etmək

370. Sahibkarlıq qərarları qəbul etmə üsuluna görə eçə yerə ayrılır?

• 3
• 4
√ 2
• 5
• 6

371. Sahibkarlıq subyektinə görə neçə yerə bölünür?

• 3
• 5
• 6
√ 4
• 2

372. dövlət təhsil sahəsindəki məqsədlərinə nail olmaq üçün neçə tədbiri həyata keçirməlidir?

• 6
• 5
• 8
• 4
√ 7

373. Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri :

• əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldilməsi
• maaddi yardımın əhalinin yoxsul təbəqələrinə təminatı
• rifah halının maksimuma çatdırılması
√ sosial müanvinətlərin ünvanlılığını təmin etmək
• minimum istahlak səbətinin həcmini artırmaq

374.

İqtisadi inkişafın təmin olunmasında və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində başlıca amillərdir:
1.ifrastruktur
2.sosial sahə
3.minimm istehlak səbəti
4.iqtisadi inkişaf indeksi
5.kommunal xidmətlər

• 1,3
• 2,3



√ 1,5
• 1,4
• 2,4

375. əhalinin sosial müdafiəsində neçə sosial tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur?

√ 7
• 4
• 3
• 8
• 6

376. Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri :

• rifah halının maksimuma çatdırılması
• maaddi yardımın əhalinin yoxsul təbəqələrinə təminatı
• əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldilməsi
• minimum istahlak səbətinin həcmini artırmaq
√ sosial müanvinətlərin ünvanlılığını təmin etmək

377.

İqtisadi inkişafın təmin olunmasında və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində başlıca amillərdir:
1.ifrastruktur
2.sosial sahə
3.minimm istehlak səbəti
4.iqtisadi inkişaf indeksi
5.kommunal xidmətlər

• 1,4
√ 1,5
• 1,3
• 2,3
• 2,4

378. Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında  Qanununa əsasən sahibkarlıq fəalyyətinin hər bir subyekti hansı hüquqlara malikdir?

• Müəssisələrin təsis edilməsi və ya yenidən təşkil edilməsi yolu ilə sahibkarlıq fəaliyyətini başlamaq və aparmaq
• [Xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək
• İstehsal proqramını müstəqil formalaşdırmaq
√ Hamısı
• Müqavilə əsasında maliyyə vəsaitlərini almaq və istifadə etmək

379. Səhmdar jəmiyyətə aiddir

• vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat fəaliyyəti üçün birləşməsi;
• özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində fəaliyyəti
• kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin idarə edilmə¬sində iştirak etmək;
√ birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün vətəndaşların və hüquqi şəxslərin birliyidir.
• cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-məhdud sanballı məsuliyyəti;

380. Fərdi və ya ailəvi müəssisəyə aiddir:

• vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat fəaliyyəti üçün birləşməsi;
• kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin idarə edilmə¬sində iştirak etmək;
• [birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün vətəndaşların və hüquqi şəxslərin birliyi
• cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-məhdud sanballı məsuliyyəti
√ özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində fəaliyyət göstərirlər;

381. Sahibkarlıq fəaliyyəti hansı formalara malik ola bilər?

• Fərdi
• Məhdud cəmiyyət



√ Hamısı
• Səhmdar
• Kooperativ

382. Respublikamızda  Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında  Qanunu nə vaxt
 yaranıb?

• 1987 ci-il
• 1988 ci-il
√ 1992 ci-il
• 1989ci-il
• 1986 ci-il

383. Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında  Qanununa əsasən sahibkarlıq fəalyyətinin hər bir subyekti hansı hüquqlara malikdir?

• Müəssisənin idarə edilməsi üzrə inzibati-sərənjamveriji fəaliyyəti həyata keçirmək;
• Sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını və digər birliklərini yaratmaq;
• Dövlət sosial-təminat, tibbi və sosial sıqorqa sisteminin xidmətindən istifadə etmək;
• Qanunverijiliyə və müəssisənin nizamnaməsinə müvafiq olaraq müstəqil şəkildə işçiləri işə qəbul etmək
√ Hamısı

384.

Sahibkar müstəqil təsərrüfatçılıq subyekti olaraq minimum  xərclə maksimum gəlir etməyə can atır.Buna hansı yolla nai olur?
1.məhsulun qiymətinin yüksəldilməsi yolu
2. istehsala çəkilən  xərjlərin aşağı salınması yolu
3. makroiqtisadi sabitliyin stimullaşdırılması,

√ 1,2
• hec biri
• 1,2,3
• 2,3
• 1,3

385. Sahibkar kimdi?

• Dövlət tərəfindən qəbul edilən hüquqi normativ aktların fundomental iqtisadi prinsiplərə, qanunlara əsaslanması və ona zidd olmaması.
• Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtəlif nəzəri məktəblərin, istiqamətlərin
√ kifayət səviyyədə azad fəaliyyətə malik olan müstəqil təsərrüfatçılıq subyekti olaraq minimum  xərjlə maksimum gəlir etməyə jan atır.

• Dövlət tərəfindən sosial institutların formalaşdırılması və əhaliyə sosial təyinatlı xidmətlərin göstərilməsi, sosial infrasturukturanın
formalaşmasına (təhsil, səhiyyə və s.) və onların dövlətin himayəsində qalmasına gətirib çıxarır.

• Sosial problemlərin həlli bazar iqtisadiyyatında dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək sosial münasibətlərin tənzimlənməsində özünü əks
etdirir

386. Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında  Qanununa əsasən sahibkarlıq fəalyyətinin hər bir subyekti hansı hüquqlara malikdir?

• Dövlət idarəetmə orqanlarının hərəkətlərini qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəmədə (iqtisad) iddia qaldırmaq
• sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını və digər birliklərini yaratmaq;

• kreditorlar qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkünlüyü haqqında, müəssisələrin müflisləşməsi haqqında xəbər
verməyə

• Azərbayjan Respublikası qanunverijiliyilə nəzərdə-tutulmuş qaydada və ölçüdə vergiləri vaxtında ödəməyə
√ Hamısı

387. dövlət təhsil sahəsindəki məqsədlərinə nail olmaq üçün neçə tədbiri həyata keçirməlidir?

• 6
• 5
• 8
• 4
√ 7

388. Qarşıdakı illərdə təhsil sahəsində həyata keçiriləcək işlər istiqamətlənəcəkdir?

• məqsəd və maraqların dəyişməsinə



• faktorların qovuşmasına
• amil kimi çıxış edən elemetlərin sintezinə
• şərtlərin və məqsədlərin dəyişmə
√ strukrur və məzmunun dəyişməsinə

389. Sahibkarlıq xidmətinə yeni aspektdən yanaşmışlar:

• M.A.Mizes
√ F.A.Xayek
• T.N.Fayol
• K.Marks
• S.V.Valras

390. Sahibkarlıqla neçə kateqoriyadan olan insanlar məşgul ola bilərlər?

• 3
• 5
• 7
• 2
√ 4

391.

Torpaq mülkiyyətinin alınması və onun istiadəsinə sərənjam tələblərt, şərtləri və məhdudiyyətlərinə aid əlavə tələblər hanslı səviyyədə
formalaşır?
1. dövlət,
2. yerli hakimiyyət
3. idarəetmə
4.beynəlxalq

• 1;4
√ 1;2;3
• 3;4
• 1;3
• 2;4

392.

Regional torpaq siyasətinin hansı növləri xüsusilə ayırlır?
1. torpağın girovu, ijarəsi və satışı kimi vajib şərtləri formalaşdırmaqla ərazinin mənafeyi üçün torpaq münasibətlərini inzibati və
nəzərdə tutulan tənzimləmə
2. iqtisadi tənzimləyicilər
3.sosial tənzimləyicilər
4.siyasi tənzimləyicilər

√ 1;2
• 2;3
• 1;4
• 3;4
• 2;4

393.

Torpaq vergisi necə xarakter daşıyır?
1. müxtəlif səviyyələrdə büdjələrin gəlirlərini artırır
2. torpaq sahiblərinin və torpaq istifadəçilərinin davranışlarına iqtisadi təsir göstərir
3. torpaq sahiblərinin və torpaq istifadəçilərinin davranışlarına siyasi təsir göstərir
4. torpaq sahiblərinin və torpaq istifadəçilərinin davranışlarına sosial təsir göstərir

• 3;4
• 2;3
√ 1;2
• 2;4
• 1;4

394. Torpaq bazarı:

√ Mülkiyyət hüququ, bu hüquqların verilməsinin mümkünlüyü , rəqabət, qiymətqoyma və torpağın sərbəst yaranan qiymətləri kimi
tənzimləyicilərə malik torpaq münasibətləri sisteminin bir hissəsidir.



• Sеçim sərbəstliyinin(iştirakçıların), torpağın sərbəst yaranan qiymətləri kimi tənzimləyicilərin isitisna olduğu aqrar münasibətləri
sisteminin bir hissəsidir.

• Sahibolma, rəqabət ,qiymətqoyma kimi tənzimləyicilərin istisna olduğu aqrar münasibətləri sisteminin bir hissəsidir.
• Satış, girov kimi qeyri- tənzimləyicilərə malik aqrar münasibətləri sisteminin bir hissəsidir

• Sahibolma, istifadə, sərəncam vermə- bu hüquqların verilməsinin qeyri-mümkünlüyü kimi tənzimləyicilərə malik aqrar münasibətləri
sisteminin bir hissəsidir.

395.

Torpaq bazarı hansı vacib şərtlərə əsaslanır?
1. hər bir sahənin özünün qiyməti var
2. istənilən torpaq sahəsinin gec və ya tez yeni mülkiyyətçisi (sahibi) olur
3. istənilən torpaq sahəsinin daim eyni mülkiyyətçisi (sahibi) olur
4.qiymətlər daim dəyişməz qalır

• 3;4
√ 1;2
• 1;4
• 2;4
• 1;3

396. Azərbaycanda  iqtisadi inkişafda yoxsulluğun  azaldılması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramının həyata keçirilməsində sosial
məsələlərlə ynaşı daha hansı məsələlər əhəmiyyətli yer tutur.

• sosial-iqtisadi
• iqtisadi
√ səhiyyə
• təhsil
• sosial

397. Fondlar nədir?

• hamısı
• müəssisələrin təsərrüfat hesablı xidmətlərinin təşkilini həyata keçirən müəssilər

√ təsərrüfat birliklərinin və konkret şəxslərin sərəncamında olan pul vəsaitlərinin məqsədli, xüsusi istifadə üçün birləşməsinin təşkilati
formasıdır

• özünü maliyyələşdirmə və özünü idarəetmə əsasında muştərək fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə müəssisə və birliklərin könüllu
birlikləri

• konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün müəssisələrin müvəqqəti könüllu birləşmələri

398. Konsern nədir?

• özünü maliyyələşdirmə və özünü idarəetmə əsasında muştərək fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə müəssisə və birliklərin könüllu
birlikləri

• konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün müəssisələrin müvəqqəti könüllu birləşmələri;
√ müəssisələrin təsərrüfat hesablı xidmətlərinin təşkilini həyata keçirən müəssilər birliyidir;
• hamısı

• təsərrüfat birliklərinin və konkret şəxslərin sərəncamında olan pul vəsaitlərinin məqsədli, xüsusi istifadə üçün birləşməsinin təşkilati
forması;

399. Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilati formalarına aiddir:

• Müəssisə və firmaların birliyi
• Assosiasiyyalar,
• Konsorsiumlar,
√ Hamısı
• Regional ittifaqlar

400. Qarışıq müəssisələr nədir?

• vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat fəaliyyəti üçün birləşməsi;
• özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində fəaliyyəti
• cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-məhdud sanballı məsuliyyəti
√ xarici kapital da daxil olmaqla bir neçə müəssisələrin və ya vətəndaşların qarışıq kapitalı əsasında yaradılan muştərək müəssisəni bildirir
• kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin idarə edilmə¬sində iştirakı;



401. Açıq tipli səhmdar cəmiyyət nədir?

• özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində fəaliyyəti
√ kapitalın səhmlərin açıq şəkildə satılması ilə yanaşı firmadır;
• kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin idarə edilmə¬sində iştirakı
• cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-məhdud sanballı məsuliyyəti;
• vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat fəaliyyəti üçün birləşməsi;

402. Qapalı səhmdar cəmiyyəti nədir?

• özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində fəaliyyəti;
• kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin idarə edilmə¬sində iştirakı;
• cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-məhdud sanballı məsuliyyəti;
• vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat fəaliyyəti üçün birləşməsi;

√ kapitalı hissələrə bölünmüş və bəzi mülkiyyətçilər arasında xüsusiləşmiş  firmadır həm də mülkiyyət hüququnu təsdiq edən səhmlər
satıla bilməz;

403. Səhm nədir?

• birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün vətəndaşların və hüquqi şəxslərin birliyi;
• vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat fəaliyyəti üçün birləşməsi;
√ kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin idarə edilmə¬sində iştirak etmək;
• cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-məhdud sanballı məsuliyyəti;
• özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində fəaliyyəti;;

404. Assosiasiya nədir?

√ özünü maliyyələşdirmə və özünü idarəetmə əsasında muştərək fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə müəssisə və birliklərin könüllu
birlikləridir

• konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün müəssisələrin müvəqqəti könüllu birləşmələri
• müəssisələrin təsərrüfat hesablı xidmətlərinin təşkilini həyata keçirən müəssilər
• hamısı

• təsərrüfat birliklərinin və konkret şəxslərin sərəncamında olan pul vəsaitlərinin məqsədli, xüsusi istifadə üçün birləşməsinin təşkilati
forması

405. Azərbaycanda  iqtisadi inkişafda yoxsulluğun  azaldılması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramının həyata keçirilməsində sosial
məsələlərlə ynaşı daha hansı məsələlər əhəmiyyətli yer tutur.

• iqtisadi
• təhsil
√ səhiyyə
• sosial-iqtisadi
• sosial

406.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri və kütləvi informasiya vasitələrindən ibarət nümayəndələr üçün hansı rayonlarda
infrastrukturlar təşkil olunmuşdur?
1.Quba
2. Şəki
3.Xaçmaz
4.Zaqatala
5.Lerik

√ 1,3,4,5
• 2,4,5,6
• 1,4,5,
• hamısı
• 1,3,5

407. Ümumdünya turizm günü nə vaxt qeyd edilir?

• 22sentyabr



√ 27sentyabr
• 27noyabr
• 25oktyabr
• 25sentyabr

408. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair dövlət proqramı neçənci illəri əhatə edir?

• 2002-2004
√ 2002-2005
• 2004-2015
• 2005-2013
• 2005-2013

409. Azərbaycanda turizm sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir

• idman naziri
• hamısı
• turizm naziri
√ heç biri
• mədəniyyət naziri

410. Rəsmi məlumatlara görə hal-hazırda Azərbaycanda neçə həkim,neçə tibb müəssisəsi var?

• 28488,7
• 29848,7
• 28498,8
• 28642,7
√ 28489,6

411. Azərbaycan respublikası ərazisində neçə adda tibbi dərman qeydiyatdan keçmişdir?

• 255
• 6min
• min
• 200min
√ 3min

412.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri və kütləvi informasiya vasitələrindən ibarət nümayəndələr üçün hansı rayonlarda
infrastrukturlar təşkil olunmuşdur?
1.Quba
2. Şəki
3.Xaçmaz
4.Zaqatala
5.Lerik

√ 1,3,4,5
• 2,4,5,6
• 1,4,5,
• hamısı
• 1,3,5

413. Ümumdünya turizm günü nə vaxt qeyd edilir?

• 22sentyabr
√ 27sentyabr
• 27noyabr
• 25oktyabr
• 25sentyabr

414. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair dövlət proqramı neçənci illəri əhatə edir?



• 2002-2004
√ 2002-2005
• 2004-2015
• 2005-2013
• 2005-2013

415. Turizm sahəsinin inkişaf istiqamətlərinə aid deyil?

• turizm sənayesinin yaradılması
√ turizmin maliyyələşdirilməsi
• turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunun müəyyən edilməsi
• turizm üzrə standartların hazırlanması
• turizm xidməti üzrə müvəqqəti üsulların hazırlanması

416. Bədən tərbiyyəsi və idman sahəsində neçə istiqamət diqqət mərkəzində tutulur?

√ 3
• 2
• 6
• 4
• 5

417. Qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün səhiyyə sahəsində dövlət siysətinin əsas istiqamətləri neçədir?

• 7
• 9
√ 8
• 3
• 6

418. Bədən tərbiyyəsi və idman sahəsində neçə istiqamət diqqət mərkəzində tutulur?

√ 3
• 2
• 6
• 4
• 5

419. Qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün səhiyyə sahəsində dövlət siysətinin əsas istiqamətləri neçədir?

• 7
• 9
√ 8
• 3
• 6

420. Təmin edici rəqabət davranışı şəraitində:

• rəqiblərin fəaliyyəti rəqib üzərində üstünlüyü təmin edən hər bir yeni komponentlərinin yaradılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər sistemi;
• hec biri
• hamısı
√ rəqabət davranışı, sahibkarın məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək, məhsulun assorti¬ment dəstinin şəklini dəyişdirməkdir;
• rəqabət davranışı istehsalda yeni innovasiya dəyişmələrini nəzərə alınmasından rəqiblərin hərəkətlərini qabağlamaqa cəhd göstərməsi

421. Azərbaycanda turizm sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir:

• idman naziri
• hamısı
• turizm naziri
√ heç biri



• mədəniyyət naziri

422. Uyğunlaşma rəqabəti şəraitində

√ rəqiblərin fəaliyyəti rəqib üzərində üstünlüyü təmin edən hər bir yeni komponentlərinin yaradılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər sistemi;
• hec biri
• hamısı
• rəqabət davranışı, sahibkarın məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək, məhsulun assorti¬ment dəstinin şəklini dəyişdirmək

• rəqabət davranışı istehsalda yeni innovasiya dəyişmələrini nəzərə alınmasından rəqiblərin hərəkətlərini qabağlamaqa cəhd
göstərməsindən ibarətdir

423. Kreativ rəqabət şəraitinə aiddir

√ rəqiblərin fəaliyyəti rəqib üzərində üstünlüyü təmin edən hər bir yeni komponentlərinin yaradılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər
sistemindən ibarətdir

• hec biri
• hamısı
• rəqabət davranışı, sahibkarın məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək, məhsulun assorti¬ment dəstinin şəklini dəyişdirmək
• rəqabət davranışı istehsalda yeni innovasiya dəyişmələrini nəzərə alınmasından rəqiblərin hərəkətlərini qabağlamaqa cəhd göstərməsi;

424. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  rəqabət tipinə aiddir?

√ əminedici
• qlobal,
• lokal
• regional,
• hec biri

425. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  rəqabət tipinə aiddir?

• lokal,
• qlobal,
• hec biri
• regional
√ uyğunlaşma

426. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  rəqabət tipinə aiddir?

• lokal,
√ kreativ,
• hec biri
• qlobal,
• regional,

427. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində necə rəqabət tipi var?

√ 3
• 7
• 6
• 5
• 4

428. Bazar iqtisadyyatının konstruksiyalarının vacib elementi:

√ rəqabət
• tələb
• təklif
• hec biri
• hamısı



429. Fondlara aiddir:

• Soros Fondu
√ Hamısı
• Pensiya Fondu
• BMT-nın Uşaq Fondu
• ABŞ İrs  Fondu

430. Fondların pul vəsaitləri harda toplanır?

• hamısı
• hec biri
√ bankların xüsusi hesablarında
• müəsisələrdə
• təşkilatlarda

431. Dövlətin maliyyə siyasəti neçə prosesi  əhatə edir?

• 6
• 5
• 3
√ 2
• 4

432. ərazi maliyyəsinin təkib hissəsi:

√ Regional büdcədənkənar fondlar
• Pensiya fondun
• Əhalinin dövlət məşğulluq fondu
• Sosial sığorta fondu
• Büdcə hesabına formalaşan fondlar

433. Regional büdcədənkənar fondlar formalaşır:

√ müəssisələrin və əhalinin könüllü ayırmaları və payları, xüsusi yığımlar və s. mənbələr hesabına formalaşır
• dövlət büdcəsi hesabına  formalaşır
• İslam İnkişaf Bankı tərəfindən formalaşır
• BVF  tərəfindən formalaşır
• NATO tərəfindən formalaşır

434. Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər daxilolmalarına aiddir:

• İnzibati jərimə və sanksiyalardan daxilolmalar
√ Hamısı
• Heç biri
• Müəssisələrin, ijtimai təşkilatların, banklar və onların filiallarının qeydiyyatından yığılan rüsumlar;
• Avtomobil müvəttişlyi tərəfindən yığılan rüsumlar

435. Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər daxilolmalarına aiddir

• Əmtəə və birjalarda aparılan əməliyyatlardan və valyuta alqı-satqısı sövdələşmələrindən yığımlar
√ Hamısı
• Heç biri
• Müxtəlif fəaliyyət sahələrinin lisenziyalaşdırılmasından daxilolmalar
• Yaşayış məntəqələrinin ərazilərinin qaydaya salınması üçün alınan rüsumlar

436. Özəlləşdirmədən gəlirlərə aiddir

• Torpaq satışından gəlirlər
• Heç biri



√ Hamısı
• Vətəndaşlara mənzil satışından gəlirlər
• Dövlət və bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərinin özəlləşdirilməsində gəlirlər

437. Yeraltı sərvətlərdən və təbii resurslarından istifadəyə görə ödəmələrə aiddir:

• Sənaye müəssisələri tərəfindən su təsərrüfatı sistemindən götürülən su üçün ödəmələr
• Heç biri
• Yeraltı sərvətlərdən istifadəyə görə ödəmələr
√ Hamısı
• Meşə vergiləri, icarə haqqı və meşə fondu torpaqları üçün ödəmələr

438. Torpaq vergisinə aiddir:

√ Kənd təsərrüfatı təyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi və icarə haqqı
• Fiziki şəxslərin əmlakına vergilər
• Müəssisələrin əmlakına görə vergilər
• Vətəndaşlara mənzil satışından gəlirlər
• Yeraltı sərvətlərdən istifadəyə görə ödəmələr

439. Yaşayış məntəqələrində büdcədənkənar bələdiyyə fondlarının yaradılması hansı məsələləri həll etməyə imkan  verir?

• Yerli orqanlarla onların tabeliyində olan ərazidəki müəssisələrin iqtisadi  əlaqələrini gücləndirmək;
• Müəssisələri yerli təsərrüfatın inkişafında onlara  xas  olmayan funksiyalardan azad etmək;
√ Hamısı
• Heç biri
• İstehsal və qeyri-istehsal  sferaları arasındakı disproporsiyalarI ləğv etmək üçün yerli orqanların maliyyə imkanlarını genişləndirmək

440. Yerli büdcələrin vəsaiti hesabına maliyyələşir?

• Ümumtəhsil, ali və orta ixtisas təhsil məktəbləri
√ Hamısı
• Ətraf mühitin qorunması sahəsindəki tədbirlər
• Daxili təhlükəsizlik
• İri səhiyyə obyektləri

441. Azərbaycan Respublikasının vergi sistemini neçə mərhələyə ayırmaq olar?

• 6
• 5
• 8
• 7
√ 4

442. Murəkkəb istehsal kompleksi

√ Həm şaquli həm üfüqi olur
• Bir-biri ilə əlaqədə olan, təmərküləşmənin  ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir
• Bir-biri ilə əlaqədə olan, kooperativləşmənin ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir
• Bir-biri ilə əlaqədə olan, kombinələşmənin ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir.
• İxtisaslaşmanın birləşmiş sahələrində fəaliyyət göstərir.

443. Sadə kompleks nədir?

√ Bir-biri ilə əlaqədə olmayan, ixtisaslaşmanın ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir
• İxtisaslaşmanın birləşmiş sahələrində fəaliyyət göstərir
• Bir-biri ilə əlaqədə olan, kooperativləşmənin ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir.
• Bir-biri ilə əlaqədə olan, kombinələşmənin ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir
• Bir-biri ilə əlaqədə olan, təmərküləşmənin  ayrılmış sahələrində fəaliyyət göstərir



444. İqtisadi rayonun ərazi-istehsal kompleksləri neçə yerə bölünür?

• 6
• 9
• 4
• 5
√ 2

445. Mikrorayonun ərazi-istehsal kompleksinə daxildir?

• Metalurgiya kompleksi
√ Hamısı
• Nəqliyyat birləşmə kompleksi
• Sənaye-nəqliyyat birləşmə kompleksi
• Yeyinti sənayesinin  kompleksi

446. Mikrorayonun ərazi-istehsal kompleksinə daxildir:

• Neft-qaz, yerli birləşmə kompleksi
• Toxuculuq sənayesinin kompleksi
√ Hamısı
• Elektrotexnika sənayesinin yerli birləşmə kompleksi
• Neft-kimya kompleksi

447. Mikrorayonun ərazi-istehsal kompleksi neçə yarımqrupdan ibarətdir?

• 7
• 9
• 5
√ 2
• 6

448. ərazi-istehsal kompleksinin  birinci qrupu hansıdır?

• meqarayonun ərazi-istehsal kompleksi
• hiperrayonun ərazi-istehsal kompleksi
• makrorayonun ərazi-istehsal kompleksi
• mezorayonun ərazi-istehsal kompleksi
√ mikrorayonun ərazi-istehsal kompleksi

449. ərazi-istehsal kompleksləri neçə qrupa bölünür?

• 7
√ 2
• 4
• 9
• 5

450. İstehsal kompleksləri necə olur?

√ sadə , mürəkkəb
• mlli və beynəlxalq
• məqsədli və proqramlı
• daxili və  xairci
• obyektiv və subyektiv

451. Milli münasibətlər sahəsində nəzərdə tutulmur?

• Azsaylı xalqları təmin etmək
• Etnik qruplara qayğı



√ Obyektiv amilləri nəzərə almaq
• Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara kömək
• Ənənəvi təsərrüfatçılıq formalarını yaratmaq

452. Ekoloji sahədə nəzərdə tutulmur

• Ekoloji fəlakəti aradan qaldırmaq
• Su və hava hövzələrinin mühafizəsi
• Ekoloji tarazlıq
√ Selin qarşısını almaq
• Böhrandan çıxmaq

453. Regional siyasətdə iqtisadi sahədə olmur

• İxtisaslaşdırma
• Sənayenin strukturu
• Azad – iqtisadi zonalar yaradılması
√ Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
• Xüsusi proqramlar

454. ərazi hakimiyyət orqanlarının maliyyə bazası  nədir?

√ ərazilərin büdcələri
• səhmlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar emissiyon gəlir
• borc vəsaitləri
• dövlət krediti
• sığorta haqqları

455. Yerli özünüidarənin maliyyə ehtiyatlarının tərkibinə daxildir:

• Regional orqanların büdcə vəsaitləri
• Kredit vəsaitləri
• Özünüidarənin valyuta vəsaitləri
√ Hamısı
• Regional orqanların  büdcədənkənar vəsaitləri

456. Regional hakimiyyət orqanlarına yerli büdcələri formalaşdırmaq üçün vəsait ayırmaqla, dövlət bələdiyyədə hansı məsələləri
maliyyələşir?

• Təhsili,səhiyyəni
• Tikinti
• Yollların saxlanması
√ Hamısı
• Əhaliyə kommunal xidməti

457. Dövlət regionun maliyyəsi vasitəsilə

√ aktiv sosial siyasət həyata keçirir
• depresiv  sosial siyasət həyata keçirir
• proqresiv sosial siyasət həyata keçirir
• natamam sosial siyasət həyata keçirir
• passiv sosial siyasət həyata keçirir

458. ərazi maliyyəsi:

√ Ərazilərin iqtisadi və sosial inkişafı məqsədi ilə milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsünü təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir
• Ölkənin istehsal infrastrukturunun inkişafı məqsədi ilə amortizasiya ayırmalarını təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir

• Ölkənin sosial  infrastrukturunun inkişafı məqsədi ilə ÜDM-nin bölgüsü və yenidən bölgüsünü təmin edən iqtisadi münasibətlər
sistemidir

• Ölkənin  istehsal və qeyri-istehsal  bölmələrinin inkişafnı təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir.



• Ölkənin siyasi sabitliyi məqsədi ilə xalis milli məhsulun bölgüsü və yenidən bölgüsünü təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir

459. Hansı vergi sistemləri var?

• Proqressiv (mütərəqqi) vergi sistemi
• Qarışıq vergi sistemi
• Proporsional vergi sistemi
√ Hamısı
• Reqressiv (qeyri-mütərəqqi) vergi sistemi

460.  Dövlət vergi xidməti  haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub?

√ 1992-ci il iyul
• 1996-cı il fevral
• 2000-ci il mart
• 2005-ci il dekabr
• 1995 –ci il yanvar

461.  Dövlət yol fonduna vergilər  haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub?

√ 1995
• 1997
• 2000
• 2005
• 1998

462.  Mədən vergisi  haqqında  qanun nə vaxt qəbul olunub?

√ 1995
• 1997
• 1998
• 1999
• 1996

463.  əmlak vergisi  haqqında  qanun nə vaxt qəbul olunub?

√ 1995
• 1997
• 1998
• 1999
• 1996

464.  Torpaq vergisi  haqqında  qanun nə vaxt qəbul olunub?

• 1995
• 1997
• 1998
• 1994
√ 1993

465. Yaşayış məntəqələrində büdcədənkənar bələdiyyə fondlarının yaradılması hansı məsələləri həll etməyə imkan  verir?

• İnfrastrukturun  daxili  disproporsiyalarını  ləğv etmək üçün yerli orqanların maliyyə imkanlarını genişləndirmək

• İnfranstrukturun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, aidiyyəti olan idarə və təşkilatların texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi yerli hakimiyyət
orqanlarının təsirini artırmağa

√ Hamısı
• Heç biri
• Əhaliyyə göstərilən xidmətləri təkmilləşdirmək  və səviyyəsini yüksəltmək

466. Büdcədənkənar bələdiyyə fondlarda  səfərbər edilmiş vəsait aşağıdakı xərclərə  yönəldilə bilər?



• Kooperativ əsaslarla inşa ediləcək sosial-məihət obyektlərinin tikintisinə
• Müəyyən olunmuş smeta və normativlərdən artıq xərcləndikdə
• Heç biri
√ Hamısı

• Büdcənin  cari xərclərinin artdığı (limitləşdirilmiş xərclərdən başqa), gəlitrlər üzrə planın yerinə yetirilmədiyi hallarda plan xərclərini
maliyyələşdirməyə

467. Büdcədənkənar bələdiyyə fondu hansı mənbələr hesabına formalaşa bilər?

• Hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü ödəmələri
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan tarixi və  mədəni abidələrin  korlanması və  itirilməsinə  görə ödənilən cərimələr

• Yerli   özünüidarə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə müəyyən edilmiş inzibati və digər qanun pozuntularına görə müəyyən
edilmiş cərimələrin ödənilməsi

√ Hamısı
• Auksionlardan gələn gəlirlər

468. Torpaq vergisinə aiddir

• Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq üçün torpaq vergisi və ijarə haqqı;

• Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara, şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin torpaqlarına qoyulan torpaq vergisi və icarə haqqının
vəsaitlərinin mərkəzləşdirilməsindən gələn gəlirlər

• Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların müsadirəsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı istehsalında itkilərinin ödənilməsi
√ Hamısı
• Kənd təsərrüfatı təyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi və ijarə haqqı;

469. Özəlləşdirmədən gəlirlərə aiddir

√ Dövlət və bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərinin özəlləşdirilməsində gəlirlər
• Müəssisələrin əmlakına görə vergilər
• Ticarət hüququ üçün verilən yığımlar
• Mənzil fondu və sosial sferası obyektlərini saxlamaq üçün vergilər
• Fiziki şəxslərin əmlakına vergilər

470. əmlaka görə vergilərə aiddir :

• Müəssisələrin əmlakına görə vergilər
• Heç biri
• Fiziki şəxslərin əmlakına vergilər
√ Hmaısı
• Varislik və bağışlama qaydası ilə keçən əmlakdan alınan vergi

471. Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər daxilolmalarına aiddir:

• Ticarət hüququ üçün verilən yığımlar
• Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən alınan qeydiyyat rüsumları
• Heç biri
√ Hamısı

• Polisin saxlanması, abadlıq və digər məqsədlə üçün vətəndaşlardan və bütün təşkilati-hüquqi formalarda müəssisələrdən məqsədli
rüsumlar

472. ərazi büdcələrin xüsusi gəlirlərinə hansı vergi və rüsumlar daxildir?

• Əmlaka görə vergilər
• Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər daxilolmalar
√ Hamısı
• Heç biri
• Özəlləşdirmədən gəlirlər

473. ərazi büdcələrin xüsusi gəlirlərinə nə daxildir?



• dotasiya
• ssuda
√ vergi və rüsumlar
• sığorta haqqları
• transfert

474. ərazi büdjələrin iqtisadi mahiyyəti nədə özünü büruzə verir?

• funksiyalarında
• prinsiplərində
• bölgüsündə
• vəzifələrində
√ təyinatında

475.

Regional büdcələr əhatə edir:
1. müvafiq ərazinin tələbatının ödənilməsi
2. regional büdjələri əhatə edir
3. əhaliyə sosial-mədəni xidmət ilə bağlı olan geniş tədbirlər dairəsinin maliyyələşdirilməsini təmin edir
4.dövlət büdcəsini əhatə edir

• heç biri
√ 1;2;3
• 2;4
• 1;4
• 3;4

476.

ərazi büdjələrin funksiyaları hansılardır?
1. ərazi hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin maliyyələşməsini təmin edən pul fondlarını formalaşdırmaq;
2. bu fondları xalq təsərrüfatı sahələri arasında bölüşdürmək və istifadə etmək;
3. ərazi hakimiyyət orqanlarının tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətləri üzərində nəzarət etmək
4.digər ərazi hakimiyyət orqanlarının tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətləri üzərində nəzarət
etmək
5. ərazi hakimiyyət orqanlarının tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinə nəzarətsiz sərbəstlik
vermək

• 1;4;5
• 3;4;5
√ 1;2;3
• 2;4;5
• 1;3;5

477.

ərazi maliyyəsinin təkib hissəsiləri:
1. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin maliyyə resursları
2. müəssisələrin, firmaların, təşkilatların sosial-mədəni və mənzil-kommunal obyektlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən maliyyə
resursları
3.dövlət büdcəsi
4.Dövlətin iri holdinqlərinin maliyyə resursları

√ 1;2
• 2;3;4
• 1;2;4
• 1;3;4
• heç biri

478. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin üçüncü  mərhələsi əhatə edir:

• 2000-ci ildən bu günə qədər olan qanunları
• heç  biri
• 1991 ci il dekabr 1992-ci illərdə qəbul olunmuş qanunlari
• 1993-1996 –cı illərdə qəbul olunmuş qaunları
√ 2000-ci ildə  qəbul olunmuş «Vergi məcəlləsi»

479. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin ikinci  mərhələsi əhatə edir:



√ 1993-1996 –cı illərdə qəbul olunmuş qaunları
• 2000-ci ildən bu günə qədər olan qanunları
• heç  biri
• 2000-ci ildə  qəbul olunmuş «Vergi məcəlləsi
• 1991 ci il dekabr 1992-ci illərdə qəbul olunmuş qanunlari

480. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin birinci  mərhələsi əhatə edir

√ 1991 ci il dekabr 1992-ci illərdə qəbul olunmuş qanunlari
• 2000-ci ildən bu günə qədər olan qanunları
• 2000-ci ildə  qəbul olunmuş «Vergi məcəlləsi
• 1993-1996 –cı illərdə qəbul olunmuş qaunları
• heç  biri

481. Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər daxilolmalara aiddir

• Dövlət və bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərinin özəlləşdirilməsində gəlirlər
√ inzibati cərimə və sanksiyalardan daxilolmalar
• kənd təsərrüfatı təyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi və icarə haqqı
• vətəndaşlara mənzil satışından gəlirlər
• torpaq satışından gəlirlər

482.

Maliyyə sistemi və münasibətlərinin yaranmasının səbəbləri hansılardır?
1.mübadilə
2. dövlət aparatının yaranması;
3. əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı;
4. pul formasında müxtəlif vergi və ödəmələrin formalaşması.
5.qiymətli kağızlar

• 1;4
• 3;5
√ 2;3;4
• 1;5
• 2;5

483. Ekoloji qanunlar hansı prinsiplərə əsaslanır?

√ Hamısı
• Təbiətdən istifadənin ödənişli olması
• Ətraf təbii mühitə təsirin icazəli şəkildə həyata keçirilməsi
• Vətəndaşların ekoloji qanunların pozulması zamanı məsuliyyət daşıması
• «Çirkləndirən ödəyir»  prinsipinin həyata keçirilməsi

484. Ekoloji qanunlar hansı prinsiplərə əsaslanır?

• Ekoloji tarazlığın bərpası və mühafizəsi
• Ekoloji cəhətdən əsaslandırılmış davamlı iqtisadi və sosial inkişaf
√ Hamısı
• Təbii ehtiyatlardan qənaətli istifadə
• Ekoloji informasiyanın sərbəst şəkildə əldə edilməsi

485.  Ekologiya  sözü kim tərəfindən inkişaf  etdirilmişdir?

• M.Frid
• A.Cek
• N.Tom
• F.Con
√ E.Hekkel

486. . Ekologiya  sözü ilk dəfə nə vaxt işlənilmişdir?



√ 1858
• 1987
• 1978
• 1865
• 1877

487. Ekoloji qanunlar neçə prinsiplərə əsaslanır?

√ 12
• 13
• 17
• 15
• 16

488. Azərbaycan Respublikasının Kosntitusiyasında ətraf mühit ilə bağlı neçə maddə mövcuddur?

√ 4
• 11
• 5
• 6
• 7

489. Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi hansı ekoloji problemləri yaradır?

• İstifadə olunan kimyəvi preparatlara qarşı dözümlü ziyanvericilərin  əmələ gəlməsi
• Ziyanvericilərlə birlikdə faydalı canlıların da tələf edilməsi
√ Hamısı
• Ekosistemin çirklənməsi
• Xəstəliklərin əməmlə gəlməsi

490. Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi zamanı hansı proseslər  ekoloji problemləri yaradır?

• Yüksək məhsuldar texniki vasitələrinin tətbiqi
√ Hamısı
• Heç biri
• Zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadə
• Aqrokimyəvi maddələrdən istifadə

491. Ekoloji qanunlar hansı prinsiplərə əsaslanır?

• Humanizm;
• İnsan həyatının və sağlamlığının mühafizəsi
• Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması
• Ətraf mühitin mühafizəsi hər bir şəxsin borcu olması
√ Hamısı

492. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühit ilə bağlı məsələlər hansı qanunlar ilə tənzimlənir?

√ Hamısı
• «Su təchizatı və tullantı suları haqqında»
• «Pestisidlər və aqrokimyəvi  maddələr haqqında»
• «İstehsalat və məişət tullantıları haqqında»
• «Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında»

493. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühit ilə bağlı məsələlər hansı qanunlar ilə tənzimlənir?

• «İcbari ekoloji sığorta haqqında»
• «Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında»
• «Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında»
• «Əhalinin ekoloji təhsil və maarifləndirilməsi haqqında»



√ Hamısı

494. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühit ilə bağlı məsələlər hansı qanunlar ilə tənzimlənir?

√ Hamısı
• «Azərbaycan Respublikası Meşə məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında»
• «Azərbaycan Respublikası Su məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında»
• «Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında»
• «Torpaqların münbitliyi haqqında»

495. Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi hansı ekoloji problemləri yaradır?

√ Hamısı
• Heyvanlar üçün zərərli bitkilərin çoxalması
• Heyvandarlığın inkişafı ilə əlaqədar otlaq və biçənəklərin korlanması
• Heyvanlar üçün zəruri bitkilərin azalması
• Yamaclarda torpaq erosiyasının güclənməsi

496. Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi hansı ekoloji problemləri yaradır?

√ Hamısı
• Konkret şəraitə səciyyəvi olmayan ziyanvericilərin gözlənilmədən kütləvi çoxalması
• Ekosistemdə maddələr mübadiləsinin pozulması
• Suvarılan torpaqlarda təkrar bataqlıqların yaranması
• Suvarılan torpaqlarda təkrar şoranlıqların yaranması

497. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühit ilə bağlı məsələlər hansı qanunlar ilə tənzimlənir?

√ Hamısı
• «Azərbaycan Respublikası Torpaq məcəlləsinin təsdiq olunması haqqında»
• «Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer quruluşu haqqında»
• «Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında»
• «Bitki mühafizəsi haqqında»

498. Тоrpаq bazarının inkişafı və torpaq siyasətinin ən mühüm üsullarına aiddir:

• Sərəncam vermə
• istifadə
• Heç bir
√ Hamısı
• Sahibolma

499. Şəhərlərin torpaq siyasəti reallaşdırılır:

• Torpaq alverinin neqativ nətijələrinin aradan qaldırılması
• Torpaqdan natamam istifadə və tamamilə istifadə olunmaması hallarının aradan qaldırılması
• Şəhərsalma planlarının reallaşmasında torpaq sahiblərinin və torpaq istifadəçilərinin iqtisadi ziyandan qorunması
• Təbiət, mədəniyyət və tarixi irsin saxlanması
√ Hamısı

500. Azərbayjan Respublikası büdjəsinin gəlir hissəsində torpağın icarə haqqından və torpaq vergisindən daxil olmaların payı:

• 95%
• 60%
• 89%
√ çox cuzi
• 75%


