
    2409y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2409y Dövlət və bələdiyyə idarəeməsi

1. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə mülkiyyətinin funksiyalarına aiddir:

• Təhlükəsizlik funksiyası
• Siyasi funksiya
• Hüquqi funksiya
• İcra etmə funksiyası
√ İqtisadi funksiya

2. Hüquqi dövlətin prinsiplərinə aid olmayan variantı qeyd edin:

• İnsan hüquqlarının təminatı
• Demokratiyanın mövcudluğu
• Hakimiyyətlər bölgüsü
• Məhkəmənin müstəqilliyi
√ Bürokratiyanın təmin eidlməsi

3. Aşağıdakılardan hansı hüquqi dövlətin prinsiplərinə aid deyil?

• Demokratiyanın mövcudluğu
• İnsan hüquqlarının təminatı
√ Hakimiyyətin vahid orqanda cəmlənməsi
• Məhkəmənin müstəqilliyi
• Hakimiyyətlər bölgüsü

4.

Qeyri mərkəzi idarəetmənin mənfi tərəflərini qeyd edin:

1 Demokratik prinsiplərə uyğunluğu
2 Ölkənin bütövlüyünün sarsılması təhlükəsi
3 Kargüzarlığın azalması
4 Ölkənin milli birliyinin sarsılması təhlükəsi
5 Bürokratiyanın azalması
6 Siyasi motivli davranışlara yol açması

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

5.

Qeyri mərkəzi idarəetmənin müsbət tərəflərini qeyd edin:

1 Demokratik prinsiplərə uyğunluğu
2 Ölkənin bütövlüyünün sarsılması təhlükəsi
3 Kargüzarlığın azalması
4 Ölkənin milli birliyinin sarsılması təhlükəsi
5 Bürokratiyanın azalması
6 Siyasi motivli davranışlara yol açması

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

6. Qeyri mərkəzi idarəetmənin mənfi cəhətlərinə aid olan variantı qeyd edin:

• Demokratik prinsiplərə uyğunluğu
• Xidmətlərin ehtiyaclara uyğunluğu
• Bürokratiyanın azalması
• Kargüzarlığın azalması
√ Ölkənin bütövlüyünün sarsılma təhlükəsi



7. Qeyri mərkəzi idarəetmənin mənfi cəhətlərinin qeyd olunduğu variant hansıdır?

• Bürokratiyanın azalması
• Xidmətlərin ehtiyaclara uyğunluğu
• Demokratik prinsiplərə uyğunluğu
√ Ölkənin milli birliyyinin sarsılma təhlükəsi
• Kargüzarlığın azalması

8. Aşağıdakılardan hansı qeyri mərkəzi idarəetmənin mənfi cəhətlərinə aiddir?

• Bürokratiyanın azalması
• Xidmətlərin ehtiyaclara uyğunluğu
• Demokratik prinsiplərə uyğunluğu
√ Maliyyə nəzarətində çətinliklərin yaranması
• Kargüzarlığın azalması

9. Qeyri mərkəzi idarəetmənin müsbət cəhətlərinə aid olan variantı qeyd edin:

• Xidmətlərin fərqli səviyyələrdə təqdim edilməsi
• Maliyyə nəzarətində çətinliklərin yaranması
• Ölkənin bütövlüyünün sarsılması
• Siyasi motivli davranışlara yol açması
√ Bürokratiyanın azalması

10. Aşağıdakılardan hansı qeyri mərkəzi idarəetmənin müsbət cəhətlərinə aiddir?

• Xidmətlərin fərqli səviyyələrdə təqdim edilməsi
• Maliyyə nəzarətində çətinliklərin yaranması
• Ölkənin bütövlüyünün sarsılması
• Siyasi motivli davranışlara yol açması
√ Demokratik prinsiplərə uyğun olması

11. Aşağıdakılardan hansı qeyri mərkəzi idarəetmənin müsbət cəhətlərinə aiddir?

√ Kargüzarlığın azalması
• Xidmətlərin fərqli səviyyələrdə təqdim edilməsi
• Ölkənin bütövlüyünün sarsılması
• Maliyyə nəzarətində çətinliklərin yaranması
• Siyasi motivli davranışlara yol açması

12.

Mərkəzdən idarəetmənin mənfi və müsbət tərəflərini müvafiq olaraq qeyd edin:
I. Mənfi tərəflər
II. Müsbət tərəflər
1. Güclü dövlət idarəeçiliyi yaradır
2. Bürokratiyanın artmasına səbəb olur
3. Xidmətlər rasional şəkildə icra edilir
4. Demokratik prinsiplərə uyğun gəlmir
5. Xidmətlər müntəzəm icra edilir
6. Kargüzarlığın artmasına səbəb olur

• I-1,4,6  II-2,3,5
• I-3,5,6  II-1,2,4
• I-2,3,5  II-1,4,6

√ I-2, 4, 6    II- 1,3,5

• I-2,3,6  II-1,4,5

13. Aşağıdakılardan hansı mərkəzdən idarəetmənin mənfi tərəflərinə aid deyil?

• Bürokratiyanın artmasına səbəb olur
• Kargüzarlığın artmasına səbəb olur
• Xidmətlər yerli ehtiyaclara cavab vermir



• Demokratik prinsiplərə uyğun gəlmir
√ Dövlət birliyi təmin edir

14. Aşağıdakılardan hansı mərkəzi idarəetmənin üstünlüklərinə aid deyil?

• Güclü dövlət idarəçiliyi və birliyi təmin edir
• Düzgün cavab yoxdur
• Xidmətlər sistematik və müntəzəm icra edilir
√ Bürokratiya və kargüzarlığın artmasına səbəb olur
• Xidmətlər rasional şəkildə icra edilir

15.

Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyəti, məhkəmə fəaliyyətini yerinə yetirən
orqanları müvafiq olaraq qeyd edin:

1. İcra hakimiyyəti
2. Qanunvericilik hakimiyyəti
3. Məhkəmə fəaliyyəti

I. Məhkəmələr
II. Milli Məclis
III. Prezident

• 1-II  2-I  3-III
• 1-II  2-III  3-I
• 1-I  2-III  3-II
√ 1-III  2-II  3-I
• 1-III  2-I  3-II

16. QHT-lər üçün dövlət dəstəyinin növlərindən olmayan variantı qeyd edin:

• Təşkilati dəstək
√ Resurs dəstəyi
• Metodik dəstək
• Maliyyə dəstəyi
• Məlumat dəstəyi

17. Aşağıdakılardan hansı QHT-lər üçün dövlət dəstəyinə aid deyil?

√ Əmlak dəstəyi
• Konsultativ dəstək
• Təşkilati dəstək
• Məlumat dəstəyi
• Maliyyə dəstəyi

18. Aşağıdakılardan hansı QHT-lər üçün dövlət dəstəyinin növlərindən olan Maliyyə dəstəyini ifadə edir?

• Metodik tövsiyələr, materiallar, informasiya kitabçaları və digər vasitələrin işlənib hazırlanması
√ Dövlət büdcəsinin vəsaiti vasitəsilə ünvanlı proqramların həyata keçirilməsi
• Qanunvericilik və digər hüquqi normativ aktların təfsiri və eləcə də dövlət dəstəyinin əldə edilməsi
• QHT sektorunun inkişafı haqqında kütləvi informasiya vasitələri, xüsusi rubrikaların yaradılması
• Sosial problemlemlərin həlli üçün dəyirmi masaların, konfransların təşkil edilməsi

19. Aşağıdakılardan hansı QHT-lər üçün dövlət dəstəyinin növlərindən olan Təşkilati dəstəyi ifadə edir?

• QHT sektorunun inkişafı haqqında kütləvi informasiya vasitələri, xüsusi rubrikaların yaradılması
• Dövlət büdcəsinin vəsaiti vasitəsilə ünvanlı proqramların həyata keçirilməsi
• Metodik tövsiyələr, materiallar, informasiya kitabçaları və digər vasitələrin işlənib hazırlanması
√ Sosial problemlemlərin həlli üçün dəyirmi masaların, konfransların təşkil edilməsi
• Qanunvericilik və digər hüquqi normativ aktların təfsiri və eləcə də dövlət dəstəyinin əldə edilməsi

20. Aşağıdakılardan hansı QHT-lər üçün dövlət dəstəyinin növlərindən olan Metodiki dəstəyi ifadə edir?



• QHT sektorunun inkişafı haqqında kütləvi informasiya vasitələri, xüsusi rubrikaların yaradılması
• Qanunvericilik və digər hüquqi normativ aktların təfsiri və eləcə də dövlət dəstəyinin əldə edilməsi
√ Metodik tövsiyələr, materiallar, informasiya kitabçaları və digər vasitələrin işlənib hazırlanması
• Sosial problemlemlərin həlli üçün dəyirmi masaların, konfransların təşkil edilməsi
• Dövlət büdcəsinin vəsaiti vasitəsilə ünvanlı proqramların həyata keçirilməsi

21. Aşağıdakılardan hansı QHT-lər üçün dövlət dəstəyinin növlərindən olan konsultativ dəstəyi ifadə edir?

• Dövlət büdcəsinin vəsaiti vasitəsilə ünvanlı proqramların həyata keçirilməsi
• Sosial problemlemlərin həlli üçün dəyirmi masaların, konfransların təşkil edilməsi
• Metodik tövsiyələr, materiallar, informasiya kitabçaları və digər vasitələrin işlənib hazırlanması
• QHT sektorunun inkişafı haqqında kütləvi informasiya vasitələri, xüsusi rubrikaların yaradılması
√ Qanunvericilik və digər hüquqi normativ aktların təfsiri və eləcə də dövlət dəstəyinin əldə edilməsi

22. Aşağıdakılardan hansı QHT-lər üçün Dövlət dəstəyinin növlərindən olan Məlumat dəstəyini ifadə edir?

• Sosial problemlemlərin həlli üçün dəyirmi masaların, konfransların təşkil edilməsi
• Dövlət büdcəsinin vəsaiti vasitəsilə ünvanlı proqramların həyata keçirilməsi
• Qanunvericilik və digər hüquqi normativ aktların təfsiri və eləcə də dövlət dəstəyinin əldə edilməsi
• Metodik tövsiyələr, materiallar, informasiya kitabçaları və digər vasitələrin işlənib hazırlanması
√ QHT sektorunun inkişafı haqqında kütləvi informasiya vasitələri, xüsusi rubrikaların yaradılması

23. Qeyri Hökumət Təşkilatları  haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 2002.0
• 2004.0
• 2003.0
• 2001.0
√ 2000.0

24. Aşağıdakılardan hansı, politoloqların demokratiyanln reallaşması üçün məqsədəuyğun hesab etdikləri yollara aiddir?

• Demokratik təsisatlar səmərəli fəaliyyət göstərməlidir
• Siyasi qruplaşmalar arasında münaqişələr qanunla tənzimlənməlidir
• Başlıca siyasi qüvvələr əsas dyyərlər üzrə razılığa gəlməlidir
√ Bütün cavablar düzgündür
• Vətəndaş cəmiyyəti formalaşmalıdır

25. Demokratiyada çoxluq hansı 3 formada olur?

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

26. Demokratiya yunan sözü olub ............................. deməkdir.

• Xalqın idarə edilməsi
√ Xalq hakimiyyəti
• Kral hakimiyyəti
• Cəmiyyətin idarə edilmısi
• Prezident hakimiyyəti

27. Əksmıərkəzləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan şərtlərə aid olmayan variantı qeyd edin:

• Əksmərkəzləşdir azad hüquqi sistem çərçivəsində həyata keçirilməlidir
√ Bələdiyyələr müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə zidd fəaliyyət göstərməlidir
• Ətraflı  işlənmiş səlahiyyət bölgüsü sistemi olmalıdır
• Səlahiyyətlərin ötürülməsiidarəetmənin səmərəliliyinə nail olmağa yönəldilmiş könüllü hərəkət olmalıdır



• Hakimiyyətin bütün səviyyəsi üçün islahat konsepsiyası hazırlanmalıdır

28. Aşağıdakılardan hansı əksmərkəzləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan şərtlərə aiddir?

• Əksmərkəzləşdir azad hüquqi sistem çərçivəsində həyata keçirilməlidir
√ Bütün cavablar düzgündür
• Ətraflı  işlənmiş səlahiyyət bölgüsü sistemi olmalıdır
• Səlahiyyətlərin ötürülməsiidarəetmənin səmərəliliyinə nail olmağa yönəldilmiş könüllü hərəkət olmalıdır
• Hakimiyyətin bütün səviyyəsi üçün islahat konsepsiyası hazırlanmalıdır

29. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafına maneçilik törədən amillərə aiddir?

• Bələdiyyələrlə bağlı normativ hüquqi aktların dəqiq reallaşdırılması mexanizminin olmaması
√ Bütün cavablar düzgündür
• Bilavasitə və nümayəndəli demokratiya formalarının zəif inkişafı
• Bələdiyyə qurumlarının əhalisinin və kadr potensialının dəyişikliklərə hazır olmaması
• Bələdiyyə qurumlarının həqiqi xalq hakimiyyətini həyata keçirməyə hazır olmaması

30. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafına maneçilik törədən amillərə aid deyil?

• Bələdiyyə qurumlarının əhalisinin və kadr potensialının dəyişikliklərə hazır olmaması
• Bələdiyyə qurumlarının həqiqi xalq hakimiyyətini həyata keçirməyə hazır olmaması
√ Bələdiyyələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətində qanunların qəbul edilməsi
• Bilavasitə və nümayəndəli demokratiya formalarının zəif inkişafı
• Bələdiyyələrlə bağlı normativ hüquqi aktların dəqiq reallaşdırılması mexanizminin olmaması

31. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 12 noyabr 1994
√ 12 noyabr 1995
• 12 noyabr 1992
• 12 noyabr 1991
• 12 noyabr 1993

32. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 2 iyul 1998
√ 2 iyul 1999
• 2 iyul 1996
• 2 iyul 1995
• 2 iyul 1997

33. Aşağıdakılardan hansı yerli özünüidarəetmənin inkişafını ləngidən problemlərə aiddir?

• Dövlət hakimiyyəti orqanları ilə yerli özünüidarəetmənin qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı problemi
√ Bütün cavablar düzgündür
• Yerli özünüidarəetmənin səlahiyyətlərini reallaşdırması üçün hüquqi təminat problemi
• Yerli özünüidarəetmənin maliyyə və kadr təminatı problemi
• Vətəndaşların yerli özünüidarəetmə sahəsindəki öz konstitusiya hüquqlarından istifadə problemi

34. Aşağıdakılardan hansı yerli özünüidarəetmənin inkişafını ləngidən problemlərə aid deyil?

• Dövlət hakimiyyəti orqanları ilə yerli özünüidarəetmənin qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı problemi
√ Yerli özünüidarəetmənin demokratiyanın əsas prinsipi olması problemi
• Yerli özünüidarəetmənin səlahiyyətlərini reallaşdırması üçün hüquqi təminat problemi
• Yerli özünüidarəetmənin maliyyə və kadr təminatı problemi
• Vətəndaşların yerli özünüidarəetmə sahəsindəki öz konstitusiya hüquqlarından istifadə problemi

35. Dövlətlə bələdiyyələr arasında münasibətlərin müəyyənləşdirilməsi zərurətlərinə aid olmayan variantı qeyd edin:



• Ictimai quruluşun qorunması
√ Bölgələrarası bərabərsizliyin təmin eilməsi
• Xüsusi miqrasiyanın aradan qaldırılması
• Eyni mənbədən gəlir əldə etmək
• Hakimiyyət səviyyələri arasında münaqişələrin aradan qaldırılması

36. Aşağıdakılardan hansı dövlətlə bələdiyyələr arasında münasibətlərin müəyyənləşdirilməsi zərurətlərinə aid deyil?

• Ictimai quruluşun qorunması
√ Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları arasında gəlir mənbələrinin ayrılması
• Xüsusi miqrasiyanın aradan qaldırılması
• Eyni mənbədən gəlir əldə etmək
• Haki+miyyət səviyyələri arasında münaqişələrin aradan qaldırılması

37. Aşağıdakılardan hansı dövlətlə bələdiyyələr arasında münasibətlərin müəyyənləşdirilməsi zərurətlərinə aiddir?

• Ictimai quruluşun qorunması
√ Bütün cavablar düzgündür
• Xüsusi miqrasiyanın aradan qaldırılması
• Eyni mənbədən gəlir əldə etmək
• Hakimiyyət səviyyələri arasında münaqişələrin aradan qaldırılması

38. Aşağıdakılardan hansı “Elektron Hokumət”in əhəmiyyətlərinə aiddir?

• Dövlət idarəçiliyində müasir texnologiyaların tətbiqini genişləndirmək
√ Bütün cavablar düzgündür
• Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyinin təmin edilməsi
• Teqdim olunan məlumatların tamlığının təmin edilməsi
• Təqdim olunan elektron xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

39. Aşağıdakılardan hansı “Elektorn Hökumət”in prinsiplərinə aiddir?

• Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərinin yerinə yetirilməsi
√ Bütün cavablar düzgündür
• Istifadəçilərə təqdim olunan məlumatların həqiqiliyinin təmin edilməsi
• Istifadəçilərə təqdim olunan məlumatların aktuallığının təmin edilməsi
• İstifadəçilərə təqdim olunan məlumatların tamlığının təmin edilməsi

40. Aşağıdakılardan hansı “Elektron hökumət”in əsas fəaliyyət prinsiplərinə aid deyil?

• Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərinin yerinə yetirilməsi
√ İstifadəçilər üçün informasiyanın əlçatanlığının aradan qaldırılması
• İstifadəçilərə təqdim olunan məlumatların həqiqiliyinin təmin edilməsi
• İstifadəçilərə təqdim olunan məlumatların aktuallığının təmin edilməsi
• İstifadəçilərə təqdim olunan məlumatların tamlığının təmin edilməsi

41. Bələdiyyə qanunvericiliyinə və Vergi Məcəlləsinə əsasən yerli vergilərə aid olmayan variantı qeyd edin:

• Fiziki şəxslərin torpaq vergisi
√ Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
• Yerli əhəmiyyətlli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi
• Fiziki şəxslərin əmlak vergisi

42. Vergi Məcəlləsinə və bələdiyyə qanunvericiliyinə əsasən aşağıdakılardan hansı yerli vergilərə aid deyil?

• Fiziki şəxslərin torpaq vergisi
√ Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
• Yerli əhəmiyyətlli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi



• Fiziki şəxslərin əmlak vergisi

43.

Müvafiq olaraq Bələdiyyə üzvü, Bələdiyyə qulluğu və Bələdiyyə mülkiyyətinin nə məna verdiyini qeyd edin:

1 Bələdiyyə üzvü
2 Bələdiyyə qulluğu
3 Bələdiyyə mülkiyyəti

I Bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır
II Yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək üçün həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyətidir
III Bələdiyyə seçkilərində seçilmiş mandatı ərazi seçkikomissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir

• 1-III 2-II 3-III
√ 1-III  2-II  3-I
• 1-I 2-III 3-II
• 1-III 2-I 3-II
• 1-II 2-I 3-III

44.

Kontinental və Sovet modellərinin təbiq edildiyi ölkələri müvafiq olaraq qeyd edin:

1 Kontinental
2 Sovet

I Amerika Birləşmiş Ştatları
II Yeni Zellandiya
III Fransa
IV Çin

• 1-I     2-IV
√ 1-III 2-IV
• 1-II  2-IV
• 1-I  2-III
• 1-I  2-II

45.

Sovet, Kontinental və Anqlosakson modelin tətbiq edildiyi ölkələri müvafiq olaraq qeyd edin:

1 Sovet
2 Kontinental
3 Anqlosakson
I Amerika Birləşmiş Ştatları
II Fransa
III Çin

√ 1-III 2-II 3-I

• 1-II 2-I 3-III
• 1-III 2-II 3-III
• 1-I 2-III 3-II
• 1-III 2-I 3-II

46. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyələrin icra orqanıdır?

• Bələdiyyə qulluqçusu
• Prezident
• Yerli icra hakimi
• Bələdiyyə üzvü
√ Onun icra aparatı

47. Bələdiyyələrin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Yerli əhəmiyyətli xidmətlər üzrə proqramlar hazırlamaq
• Bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq
• Yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək
• Seçicilərin tapşırırlarının yerinə yetirilməsinə kömək etmək
√ Bələdiyyə üzvlərini seçmək



48. Bələdiyyə iclası hansı halda səlahiyyətli hesab edilir?

• Bələdiyyə üzvlərinin dörddə biri iştirak etdikdə
• Ancaq bələdiyyə başçısıının çağırdığı şəxslər iştirak etdikdə
• Bələdiyyə üzvlərinin üçdə biri iştirak etdikdə
• Bələdiyyə üzvlərinin hamısı iştirak etdikdə
√ Bələdiyyə üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə

49. Aşağıdakılarda hansı bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı ərazi seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir?

• İcra başçısının təyin etdiyi şəxs
√ Bələdiyyə üzvü
• Bələdiyyə başçısı
• Bələdiyyənin vəzifəli şəxsi
• Prezidentin təyin etdiyi şəxs

50. Bələdiyyə nizamnamələrinin qeydiyyatı hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Bələdiyyə başçısı tərəfindən
• Bələdiyyələrin özləri tərəfindən
√ Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
• Prezident tərəfindən

51. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yaşadıqları ərazidə yerli özünüidarə hüququnu hansı formada həyata keçirirlər?

• Özü iradəsini birbaşa ifadə etməklə
• Təkliflər vermək yolu ilə
• Rəy sorğusu vasitəsilə
√ Bütün cavablar düzgündür
• Bələdiyyələrə seçkilər vasitəsilə

52. “Bələdiyyələrin statusu haqqında”qanuna əsasən yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək üçün həmin orqanlarda
daimi peşə fəaliyyəti necə adlanır?

• Bələdiyyə başçısı
• Bələdiyyənin vəzifəli şəxsi
• Bələdiyyə üzvü
• Bələdiyyə işçisi
√ Bələdiyyə qulluğu

53. “Bələdiyyələrin statusu haqqında”qanuna əsasən bələdiyyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlak  .................. hesab
olunur.

• Bələdiyyə torpağı
• Bələdiyyə vergiləri
• Bələdiyyə əmlakı
√ Bələdiyyə mülkiyyəti
• Bələdiyyə ərazisi

54. Amerika Birləşmiş Ştatları və Yeni Zellandiyaya yerli özünüidarəetmənin hansı modeli xasdır?

• Kontinental
√ Anqlosakson
• Qarışıq
• Düzgün cavab yoxdur
• Sovet

55. Çində yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?



• Qarışıq
√ Sovet
• Anqlosakson
• Anqlo-ingilis
• Kontinental

56.

Sovet, Kontinental və Anqlosakson modelin tətbiq edildiyi ölkələri müvafiq olaraq qeyd edin:

1 Sovet
2 Kontinental
3 Anqlosakson
I Amerika Birləşmiş Ştatları
II Fransa
III Çin

• 1-II 2-I 3-III

√ 1-III 2-II 3-I

• 1-III 2-I 3-II
• 1-I 2-III 3-II
• 1-III 2-II 3-III

57. Hindistanda yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?

• Kontinental
√ Anqlosakson
• Qarışıq
• Düzgün cavab yoxdur
• Sovet

58. Kanada da yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?

• Düzgün cavab yoxdur
• Sovet
√ Anqlosakson
• Qarışıq
• Kontinental

59. Böyük Britaniyada yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?

• Kontinental
√ Anqlosakson
• Qarışıq
• Düzgün cavab yoxdur
• Sovet

60. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?

• Kontinental
√ Anqlosakson
• Qarışıq
• Düzgün cavab yoxdur
• Sovet

61. Aşağıdakılardan hansı variantda yerli özünüidarəetmənin kontinental modelinin tətbiq edildiyi ölkə düzgün göstərilmişdir?

• Amerika Birləşmiş Ştatları
√ Fransa
• Kanada
• Yeni Zellandiya
• Avstraliya



62. Aşağıdakı ölkələrdən hansında yerli özünüidarəetmənin anqlosakson modeli tətbiq edilir?

• Almaniya
√ Avstraliya
• Kuba
• İtaliya
• Çin

63. Anqlosakson modelinin tətbiq edildiyi ölkə aşağıdakılardan hansıdır?

• Fransa
√ Amerika Birləşmiş Ştatları
• Kuba
• İtaliya
• Çin

64. Çin və Kubada yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?

• Anqlosakson
√ Sovet
• Sovet
• Anqlo-ingilis
• Qarışıq

65. Fransada yerli özünüidarəetmənin hansı modeli tətbiq edilir?

• Anqlosakson
√ Kontinental
• Sovet
• Anqlo-ingilis
• Qarışıq

66. Kontinental modelin banisi hansı ölkə hesab edilir?

• Almaniya
√ Fransa
• Amerika Birləşmiş Ştatları
• Çin
• Rusiya Federasiyası

67. Yerlərdə hakimiyyətin Sovet modelinin tətbiq edildiyi ölkəni qeyd edin:

• Avstriya
√ Kuba
• Fransa
• Almaniya
• İtaliya

68. Yerlərdə hakimiyyətin Sovet modeli aşağıdakılardan hansı ölkədə tətbiq edilir?

• Fransa
√ Çin
• Amerika Birləşmiş Ştatları
• Almaniya
• Rusiya Federasiyası

69. Aşağıdakılardan hansı halda QHT-lərin dövlət qeydiyyatından imtina edilə bilər?

• Eyni ad altında mövcud olan digər qeyri hökumət təşkilatı olduqda
√ Bütün cavablar düzgündür



• Dövlət qeydiyyatı üçün təqdim edilmiş sənədlər Azərbaycan Respublikasının qanunlarına ziddiyyət təşkil etdikdə
• Təqdim edilmiş sənədlərdə saxta məlumat olduqda
• Dövlət qeydiyyatı üçün təqdim edilmiş sənədlər Konstitusiyaya zidd olduqda

70. Eyni ad altında mövcud olan digər qeyri hökumət təşkilatı olduqda QHT dövlət qeydiyyatına alına bilərmi?

• Qeydiyyata alına bilər
√ Qeydiyyata alına bilməz
• Ancaq xarici vətəndaşlar üçün bu hal uyğundur
• Ancaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün bu hal uyğundur
• Qanunvericilikdə belə bir hal üçün maddə nəzərdə tutulmayıb

71. Bələdiyyə mülkiyyətinə aid olan variantı qeyd edin:

• Bələdiyyə əmlakı
√ Bütün cavablar düzgündür
• Bələdiyyə təhsil müəssisəsi
• Bələdiyyə təşkilatları
• Bələdiyyə torpaqları

72. Bələdiyyə mülkiyyətinə aid olmayan variantı qeud edin:

• Bələdiyyə təhsil müəssisəsi
√ İcra hakimiyyətinin əmlakı
• Bələdiyyə əmlakı
• Bələdiyyə torpaqları
• Bələdiyyə səhiyyə müəssisəsi

73. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə mülkiyyətinə aiddir?

√ Bütün cavablar düzgündür
• Bələdiyyə təşkilatları
• Bələdiyyənin büdcədənkənar fondları
• Bələdiyyə əmlakı
• Bələdiyyə torpaqları

74. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl xitam verilməsi üçün əsas deyil?

• Bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkarlandıqda
√ Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sədrinin təkbaşına qərarı
• Məhkəmə orqanlarında məsul vəzifə tutduqda
• Bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda
• Öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə

75. Hansı variant bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl xitam verilməsi üçün əsas deyil?

• Qanunvericilik hakimiyyəi orqanında məsul vəzifə tutduqda
√ Yerli icra hakiminin təkbaşına qərarı
• Məhkəmə orqanlarında məsul vəzifə tutduqda
• Bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda
• Icra hakimiyyəti orqanında məsul vəzifə tutduqda

76. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə vaxtınan əvvəl xitam verilməsi üçün əsasdır?

• Bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkarlandıqda
√ Bütün cavablar düzgündür
• Qanunvericilik hakimiyyəi orqanında məsul vəzifə tutduqda
• Icra hakimiyyəti orqanında məsul vəzifə tutduqda
• Öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə



77. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin itirilmiş hesab edilməsi üçün əsas deyil?

• Vəfat etməsi
√ Bələdiyyə sədrinin təkbaşına qərarı
• Məhkəmə tərəfindən itkin düşmüş hesab edilməsi
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıkması
• Məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilməsi

78. Bələdiyyə sədri olmadıqda onun səlahiyyətlərini kim həyata keçirir?

• Müvafiq icra hakimi
√ Bələdiyyə sədrinin müavini
• Bələdiyyə üzvü
• Daimi komissiyanın üzvü
• Bələdiyyə qulluqçusu

79. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyənin sədr müavinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilmə səbəblərinə aid deyil?

• Öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə
√ Bələdiyyə sədrinin istəyi ilə
• Qanunvericiklə üzərinə qoyulmuş vəzifələri 3 ay müddətində yerinə yetirmədikdə
• Bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına qərar verdikdə
• Bələdiyyə qərarlarının icrasının təmin etmədikdə

80. Bələdiyyə sədrinin müavinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilmə səbəbərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə
√ Bütün cavablar düzgündür
• Qanunvericiklə üzərinə qoyulmuş vəzifələri 3 ay müddətində yerinə yetirmədikdə
• Bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına qərar verdikdə
• Bələdiyyə qərarlarının icrasının təmin etmədikdə

81. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə sədrinin vəzifədən azad edilmə səbəblərinə aid deyil?

• Öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə
√ Müvafiq icra hakimim istəyi ilə
• Qanunvericiklə üzərinə qoyulmuş vəzifələri 3 ay müddətində yerinə yetirmədikdə
• Bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına qərar verdikdə
• Bələdiyyə qərarlarının icrasının təmin etmədikdə

82. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə sədrinin vəzifədən azad edilmə səbəblərinə aiddir?

• Öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə
√ Bütün cavablar düzgündür
• Qanunvericiklə üzərinə qoyulmuş vəzifələri 3 ay müddətində yerinə yetirmədikdə
• Bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına qərar verdikdə
• Bələdiyyə qərarlarının icrasının təmin etmədikdə

83. Bələdiyyə sədri, bələdiyyə üzvlərinin hansı səs nisbətinə əsasən seçilir?

• Yarısının səsini topladıqda
√ Yarısından çoxunun səsini topladıqda
• Daimi və başqa komissiyanın üzvlərinin yarısının səsini topladıqda
• Daimi və başqa komissiyanın üzvlərinin üçdə birinin səsini topladıqda
• Üçdə birinin səsini topladıqda

84. Bələdiyyənin icra aparatının fəaliyyətinə rəhbərlik edən şəxsin qeyd olunduğu variantı seçin:

• Bələdiyyə üzvü
√ Bələdiyyə sədri



• Prezident
• Düzgün cavab yoxdur
• Yerli icra hakimi

85. Bələdiyyənin icra orqanı hansı variantda düzgün qeyd olunmuşdur?

• Bələdiyyə üzvü
√ Onun icra aparatı
• Milli Məclis
• Yeli icra hakimiyyəti
• Prezident

86. Daimi və başqa komissiyaların vəzifələrinə aid olan variantı qeyd edin:

• Bələdiyyə üzvünü təyin etmək
• Bələdiyyə başçısını təyin etmək
• Bələdiyyə başçısını vəzifədən azad etmək
√ Bələdiyyə üçün təkliflər hazırlamaq
• Bələdiyyə üzvünü vəzifədən azad etmək

87. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyələrin daimi və başqa komissiyalarının vəzifələrinə aid deyil?

• Yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə ilə bağlı proqram hazırlamaq
√ Bələdiyyə başçısını vəzifədən azad etmək
• Yerli əhəmiyyətli sosial inkişafla bağlı proqram hazırlamaq
• Bələdiyyə üçün təkliflər hazırlamaq
• Iqtisadi inkişafla bağlı proqram hazırlamaq

88. Bələdiyyə iclası hansı müddətdə həyata keçirilir?

• Həftədə 1 dəfədən az olmayaraq
√ Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
• İldə 1 dəfədən az olmayaraq
• İldə 3 dəfədən az olmayaraq
• 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq

89. Öz səlahiyyətlərini daimi əsaslarla icra edən bələdiyyə üzvlərinin say həddi hər bir bələdiyyədə neçə nəfər müəyyən edilmişdir?

• 9 və ya 11 üzv olan bələdiyyələrdə-2 üzv
√ 5 və ya 7 üzv olan bələdiyyələrdə-2 üzv
• 17 və ya 19 olan bələdiyyələrdə-2 üzv
• 13 və ya 15 üzv olan bələdiyyələrdə-3 üzv
• 13 və ya 15 üzv olan bələdiyyələrdə-2 üzv

90. Bələdiyyə üzvü bələdiyyə qulluqçusu kimi fəaliyyət göstərə bilərmi?

• Fəaliyyət göstərə bilər
√ Fəaliyyət göstərə bilməz
• Başqa iş yeri olduqda fəaliyyət göstərə bilməz
• Bu qərar bələdiyyə başçısına aiddir
• Başqa iş yeri olduqda fəaliyyət göstərə bilər

91. Bələdiyyələrin say tərkibi hansı sənədə əsasən müəyyən edilir?

• Bələdiyyə vergiləri haqqında qanun
√ Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
• Bələdiyyələrin maliyyə əsasları haqqında qanun
• Bələdiyyə qulluğu haqqında qanun
• Bələdiyyələrin statusu haqqında qunun



92. Bələdiyyə fəaliyyətinə inzibati nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

• Prezident
√ Müvafiq icra hakimiyyəti
• Müvafiq Nazirlik
• Milli məclis
• Bələdiyyə başçısı

93. Bələdiyyə üzvü seçicilərə hesabat verirmi, əgər hesabat verirsə bu hansı müddətdə həyata keçirilir?

• Xeyr
√ Bəli, 6 ayda 1 dəfədən az olmayaq
• Bəli, 3 ayda 1 dəfə
• Bəli, hər ayın ilk iş günü
• Bəli, ildə 1 dəfədən az olmayaraq

94. Aşağıdakılardan hansı vergitutmanın formasına aid deyil?

• Bilavasitə mənbədən vergitutma
• Düzgün cavab yoxdur
• Bildiriş üzrə vergitutma
√ Bilavasitə vergi ödəyən şəxsdən vergitutma
• Bəyannamə üzrə vergitutma

95. Vergi qanunvericiliyə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə yeni büdcəyə köçürməyə
borclu olan şəxs necə adlanır?

• Vergi ödəyicisi
√ Vergi agenti
• Vergi dərəcələrini hesablayan şəxs
• Bələdiyyə başçısı
• Vergi müəyyən edən şəxs

96. Vergitutma obyektlərindən vergi ödəyən fiziki və hüquqi şəxs kimdir?

• Vergi yığan şəxs
√ Vergi ödəyicisi
• Vergi dərəcələrini hesablayan şəxs
• Bələdiyyə başçısı
• Vergi müəyyən edən şəxs

97. Aşağıdakılardan hansı yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsaslarına aiddir?

• Vergitutma obyekti
√ Bütün cavablar düzgündür
• Vergitutma dövrü
• Vergitutma dərəcəsi
• Vergitutma bazası

98. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin çağırış müddəti neçə ildir?

• 4.0
√ 5.0
• 1.0
• 3.0
• 2.0

99. Aşağıdakılardan hansı variantda mülkiyyəti növləri düzgün qeyd olunub?

• Lokal mülkiyyət, qlobal mülkiyyət, dövlət mülkiyyəti



• Əsas mülkiyyət, dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti
√ Dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət
• Qlobal mülkiyyət, bələdiyyə mülkiyyəti, milli mülkiyyət
• Daxili mülkiyyət, xarici mülkiyyət, dövlət mülkiyyəti

100. Azərbaycan dövləti ilə bağlı düzgün olmayan  variantı qeyd edin:

• Azərbaycan dünyəvi dövlətdir
√ Azərbaycan dini dövlətdir
• Azərbaycan demokratik dövlətdir
• Azərbaycan hüquqi dövlətdir
• Azərbaycan unitar dövlətdir

101. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respubliksında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi .................. hesab olunur:

• Prezident
√ Azərbaycan xalqı
• Yerli icra hakimiyyəti
• Yerli özünüidarəetmə orqanı
• Milli Məclis

102. Bələdiyyə üzvləri səlahiyyətlərini aşağıdakılardan hansı hal baş verdikdə itirə bilərlər?

• Vəfat etdikdə
√ Bütün cavablar düzgündür
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxdıqda
• Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən qəbul edildikdə
• Məhkəmə tərəfindən itkin düşmüş hesab edildikdə

103. Bələdiyyə tərəfindən yaradılan, yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək səlahiyyətləri verilən və dövlət orqanları sisteminə daxil
olmayan seçkili və başqa orqan necə adlanır?

• Yerli icra hakimiyyəti
√ Bələdiyyə orqanı
• Vətəndaş cəmiyyəti
• Qeyri Hökumət Təşkilatı
• Yerli komissiya

104. Müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə forması necə adlanır?

• Yerli icra hakimiyyəti
√ Bələdiyyə
• Vətəndaş cəmiyyəti
• Qeyri Hökumət Təşkilatı
• Yerli komissiya

105. Bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti neçə ildir?

• 4.0
√ 5.0
• 2.0
• 1.0
• 3.0

106. Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqaməti hansı orqan tərəfindən müəyyənləşdirilir?

• Yerli icra hakimiyyəti
√ Bələdiyyə
• Milli məclis
• Prezident



• Maliyyə nazirliyi

107. Aşağıdakılardan hansı yerli büdcənin gəlirlərinə aid deyil?

• Fiziki şəxslərin torpaq vergisi
√ Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan təşkilatlardan mənfəət vergisi
• Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrdən mənfəət vergisi

108. Yerli büdcənin tərtibini, təsdiqini və icrasını hansı orqan həyata keçirir?

• Yerli icra hakimiyyəti
√ Bələdiyyələr
• Müvafiq nazirlik
• İcra başçısı
• Prezident

109. Bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutun şəxs necə adlanır?

• Bələdiyyə üzvü
√ Bələdiyyə qulluqçusu
• Daimi komissiyanın sədri
• Daimi komissiyanın üzvü
• Bələdiyyə başçısı

110. Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti neçə ildir?

• 4.0
√ 5.0
• 2.0
• 1.0
• 3.0

111. Bələdiyyənin icra aparatının fəaliyyətinə kim rəhbərlik edir?

• Bələdiyyə üzvü
√ Bələdiyyə sədri
• Bələdiyyə qulluqçusu
• Yerli icra hakimi
• Bələdiyyənin vəzifəli şəxsi

112. Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori hansıidarəetmə konsepsiyasını tərtib etmişdir

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

113. Davranış yanaşması çərçivəsində işləmiş maraqlı idarəetmə konsepsiyasıolan X və Y nəzəriyyəsi hansı alim tərəfindən tərtib
olunmuşdur

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

114. D.İston bihevioral metodologiyanın “İnteqrasiya” prinsipinə aiddir



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

• məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçil-mə-lidir ki,
nəticədə müşahidənin, təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metod-larına keçmək mümkün olsun

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

• belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prin-sip etibarilə müvafiq davranışı müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər

√ dövlət inzibatçılığı insan fəaliyyətinin müxtəlif tərəfləri ilə əlaqədar olduğundan tətqiqatda digər ictimai elmlərin nəticələrilə
hesablaşmaq lazımdır

115. D.İston bihevioral metodologiyanın “Xalis elm” prinsipinə aiddir

• belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prin-sip etibarilə müvafiq davranışı müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər
• kəmiyyət metodlarından istifadə etmək məqsəd olmamalıdır: onları yalnız təcrübəvi səmərə verdikləri yerdə tətbiq etmək olar

• məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçil-mə-lidir ki,
nəticədə müşahidənin, təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metod-larına keçmək mümkün olsun

√ idarəetmə prosesində davranışın dərk edilməsi və izahı inzibati-dövlət idarəçiliyin aktual problemlərinin həlli üçün tövsiyələrin
hazırlanmasından məntiqi olaraq öndə gedir

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

116. D.İston bihevioral metodologiyanın “Sistemlilik” prinsipinə aiddir

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

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

√ tədqiqatlar zamanı nəzəri və empirik olanları konkret və sahmana salınmış biliyin qarşılıqlı bağlı hissələri kimi nəzərdən keçirmək
lazımdır

• belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prin-sip etibarilə müvafiq davranışı müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər

• məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçil-mə-lidir ki,
nəticədə müşahidənin, təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metod-larına keçmək mümkün olsun

117. D.İston bihevioral metodologiyanın “Metodika” prinsipinə aiddir

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

• belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prin-sip etibarilə müvafiq davranışı müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər

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

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

√ məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçil-mə-lidir ki,
nəticədə müşahidənin, təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metod-larına keçmək mümkün olsun

118. D.İston bihevioral metodologiyanın “Verifikasiya” prinsipinə aiddir

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

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

• məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçil-mə-lidir ki,
nəticədə müşahidənin, təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metod-larına keçmək mümkün olsun

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

√ belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prin-sip etibarilə müvafiq davranışı müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər

119. D.İston bihevioral metodologiyanın “Qanunauyğunluqlar” prinsipinə aiddir

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

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

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

• məlumatların əldə edilməsi və şərhi üsulları ehkam kimi qəbul edilməyərək, tənqidi öyrənilməli, dəqiqləşdirilməli və seçil-mə-lidir ki,
nəticədə müşahidənin, təsbitolunmanın və təhlilin ciddi metod-larına keçmək mümkün olsun

• belə növ ümumiləşdirmələrin düzgünlüyü, prin-sip etibarilə müvafiq davranışı müşahidə etmək yolu ilə yoxlanıla bilər



120. D.İston bihevioral metodologiyanın neçə prinsipini təklif etmişdir

• 7.0
√ 8.0
• 5.0
• 9.0
• 6.0

121. D.İston biheviorizmin əsas ideyalarını sistemləşdirərkən hansı alimin işlərinə əsaslanmışdır

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

122. D.Trumen dövlət inzibatçılığında analitik məqsədlər üçün isti-fadə olunan «maraqlar qrupları» konsepsiyası -

• bu döv-lət institutları vasitəsilə öz təkliflərini irəli sürən, yaxud dövlət orqanlarına təklifləri təqdim edən ümumi dəyər və məqsədləri
olan qruplardır

√ bu döv-lət institutları vasitəsilə öz tələblərini irəli sürən, yaxud dövlət orqanlarına tələbləri təqdim edən ümumi dəyər və məqsədləri olan
qruplardır

• bu qeyri dövlət təşkilatları vasitəsilə öz tələblərini irəli sürən, yaxud dövlət orqanlarına tələbləri təqdim edən ümumi dəyər və
məqsədləri olan qruplardır

• heç biri

• bu qeyri dövlət təşkilatları vasitəsilə öz təkliflərini irəli sürən, yaxud dövlət orqanlarına təklifləri təqdim edən ümumi dəyər və
məqsədləri olan qruplardır

123. D.Trumen dövlət inzibatçılığında analitik məqsədlər üçün isti-fadə olunan hansı konsepsiyasını təklif etmişdir

• paketli yanaşma
√ maraqlar qrupları
• proqram məqsədli
• davranışlı yanaşma
• inteqral yanaşma

124. Q.Saymon hansı anlayışı tədqiq edərək onun dövlət idarəçiliyində həm sırf nəzəri, həm də empirik planda istifadə imkanlarını işləyib
hazırlamışdır

• bərabərlik və qeyri-bərabərlik anlayışlarını
√ «Qərar» anlayışını
• hakimiyyət və mülkiyyət anlayışlarını
• xərclər və qazanc anlayışlarını
• sosial ədalət anlayışını

125. «Qərar» anlayışını dövlət idarəçiliyində həm sırf nəzəri, həm də empirik planda istifadə imkanlarını işləyib hazırlamış alim
aşağıdakılardan hansıdır

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

126. Tanınmış amerikan politoloqu D.İston biheviorizmin təkamü-lünə həsr edilmiş məqaləsində göstərir ki

• bu və ya digər konkret nəticə, yaxud təkliflər deyil, dövlət idarəçilik nəzəriyyəsini “dəqiq” elmə çevirməkdir

√ psixoloji biheviorizmin mə-nası elmi-tədqiqatlardan bütün subyektiv amilləri: məqsədləri, niy-yətləri, istəkləri, ideyaları istisna
etməkdir

• insanların istehsalın artırılmasında motivlərinin tədqiqinə əsaslanmaqdır
• hamısı



• insan əməllərinin səbəbləri, əsasən iqtisadi tələbatlar yox («klassiklərin» hesab etdiyi kimi), yaradıcılıq imkan-larını real-laş-dır-mağa
imkan verən sosial xudbin səbəblərdir ki, bunlar da yalnız qis-mən və dolayı olaraq pulun köməyi ilə ödənilə bilər

127. ABŞ-da ötən əsrin 50-ci illərində inzibati-dövlət idarəçilik nəzə-riyyəsində yeni istiqamət davranışlı yanaşmanın metodoloji əhəmiyyəti
–

• yeni təkliflər konkret nəticələr əldə etmək üçün konsepsiyalar hazırlamaqdır
√ bu və ya digər konkret nəticə, yaxud təkliflər deyil, dövlət idarəçilik nəzəriyyəsini “dəqiq” elmə çevirməkdir
• peşə yüksəlişi, ixtisasların artırılmasına istiqamətlənmiş tədqiqat yollarıdır

• inzibati-dövlət idarəçiliyi özünün nəticələrində heç vaxt bitərəf elm olmamış və ona görə də təd-qiqat sərhədlərini anlamaq üçün onun
əsasında olan dəyər meyar-larını aydın təsəvvür etməkdir

• insanların istehsalın artırılmasında motivlərinin tədqiqinə əsaslanmaqdır

128. ABŞ-da ötən əsrin 50-ci illərində inzibati-dövlət idarəçilik nəzə-riyyəsində yeni istiqamət

• paketli yanaşma
√ davranışlı yanaşma
• proqram məqsədli
• heç biri
• inteqral yanaşma

129. İnsani müna-sibətlər uğrunda hərəkat nümayəndəsi olan A.Maslounun kon-sepsiyasına görə

• psixoloji biheviorizmin mə-nası elmi-tədqiqatlardan bütün subyektiv amilləri: məqsədləri, niy-yətləri, istəkləri, ideyaları istisna
etməkdir

√ insan əməllərinin səbəbləri, əsasən iqtisadi tələbatlar yox («klassiklərin» hesab etdiyi kimi), yaradıcılıq imkan-larını real-laş-dır-mağa
imkan verən sosial xudbin səbəblərdir ki, bunlar da yalnız qis-mən və dolayı olaraq pulun köməyi ilə ödənilə bilər

• Yalnız siyasi həyatın, siyasi və dövlət ida--rəetmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi əsasında nəzəri fikir məhsuldar inkişaf edə bilər
• heç biri

• elmi-texniki inqilab şərai-tində «elmi meyarların və elmi biliklərin» təcrübəvi siyasətə, dövlət ida-rəçiliyi sferasına geniş müdaxiləsi baş
verir

130. Hansı alim elmi idarəetməni “insanlardan istifadə etməklə nəyəsə çatma qabiliyyəti kimi izah etmişdir”

• Elton Meyo
√ Follet
• Abraham Maslou
• L.Uayt
• Fris Rotlisberger

131. Professor L.Uaytın aşağıdakılardan hansı əsaslı nəzəri işidir

• biznesdə idarəetmənin təşkili
√ «Dövlət idarəçiliyi elminə giriş»
• «biznes idarəçilik elminin problemləri»
• insani münasibətlər məktəbi
• «elmi meyarlar və elmi biliklər»

132. “Elmi-texniki inqilab şərai-tində «elmi meyarların və elmi biliklərin» təcrübəvi siyasətə, dövlət ida-rəçiliyi sferasına geniş müdaxiləsi
baş verir” fikri kimə məxsusdur

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

133. Siyasi elmlərdə empirizm problemi haqında P.Leyn hesab edir ki

√ elmi-texniki inqilab şərai-tində «elmi meyarların və elmi biliklərin» təcrübəvi siyasətə, dövlət ida-rəçiliyi sferasına geniş müdaxiləsi baş
verir



• inzibati-dövlət idarəçiliyində vasitələrin istifadəsinin optimallaşdırılması qoyulmuş məqsədlərə minimal məsrəflərlə, maksimal
səmərəliliklə əldə olun-masına istiqamətləndirilməlidir

• elmi-tədqiqatlarda istənilən tərəqqi elmin empirik problemlərdəki təsadüfün öhdəsindən gəlməyin get-dikcə artan bacarığı kimi
xarakterizə oluna bilər

• Siyasi elmlər üçün ən yaxşı strategiya mak-simal dərəcədə qəti empirik olmaqdır
• yalnız siyasi həyatın, siyasi və dövlət ida--rəetmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi əsasında nəzəri fikir məhsuldar inkişaf edə bilər

134. Siyasi nəzəriyyədə empirizmin üstünlükləri haqda J.Qannelin ideyaları ilə aşağıdakılardan hansı tanınmış politoloq tam razıdır

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

135. “Yalnız siyasi həyatın, siyasi və dövlət ida--rəetmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi əsasında nəzəri fikir məhsuldar inkişaf edə bilər”
fikri kimə məxsusdur

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

136. Siyasi nəzəriyyədə empirizmin üstünlükləri haqda Oreqon Universitetinin professoru J.Qannel hesab edir ki

• elmi-tədqiqatlarda istənilən tərəqqi elmin empirik problemlərdəki təsadüfün öhdəsindən gəlməyin get-dikcə artan bacarığı kimi
xarakterizə oluna bilər

• inzibati-dövlət idarəçiliyində vasitələrin istifadəsinin optimallaşdırılması qoyulmuş məqsədlərə minimal məsrəflərlə, maksimal
səmərəliliklə əldə olun-masına istiqamətləndirilməlidir

• elmi-texniki inqilab şərai-tində «elmi meyarların və elmi biliklərin» təcrübəvi siyasətə, dövlət ida-rəçiliyi sferasına geniş müdaxiləsi baş
verir

√ yalnız siyasi həyatın, siyasi və dövlət ida--rəetmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi əsasında nəzəri fikir məhsuldar inkişaf edə bilər
• Siyasi elmlər üçün ən yaxşı strategiya mak-simal dərəcədə qəti empirik olmaqdır

137. “Elmi-tədqiqatlarda istənilən tərəqqi elmin empirik problemlərdəki təsadüfün öhdəsindən gəlməyin get-dikcə artan bacarığı kimi
xarakterizə oluna bilər” fikri kimə məxsusdur

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

138. Siyasi nəzəriyyədə empirizmin üstünlükləri haqda Oreqon Universitetinin professoru J.Drijek qeyd edir ki

• yalnız siyasi həyatın, siyasi və dövlət ida--rəetmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi əsasında nəzəri fikir məhsuldar inkişaf edə bilər

√ elmi-tədqiqatlarda istənilən tərəqqi elmin empirik problemlərdəki təsadüfün öhdəsindən gəlməyin get-dikcə artan bacarığı kimi
xarakterizə oluna bilər

• elmi-texniki inqilab şərai-tində «elmi meyarların və elmi biliklərin» təcrübəvi siyasətə, dövlət ida-rəçiliyi sferasına geniş müdaxiləsi baş
verir

• inzibati-dövlət idarəçiliyində vasitələrin istifadəsinin optimallaşdırılması qoyulmuş məqsədlərə minimal məsrəflərlə, maksimal
səmərəliliklə əldə olun-masına istiqamətləndirilməlidir

• siyasi elmlər üçün ən yaxşı strategiya mak-simal dərəcədə qəti empirik olmaqdır

139. Müəssisə, idarə və təşkilatların müraciətlərinə baxmaq bələdiyyə qulluqçularının ..................... aiddir

• hüquqlarına
√ vəzifələrinə
• köməkçi fəaliyyətinə
• bələdiyyə qulluqçusunun belə bir fəaliyyəti yoxdur
• əsas fəaliyyətlərinə



140. Bələdiyyə qulluqçusunun əmək haqqı necə müəyyənləşdirilir?

• Baş nazirin əmrinə əsasən
√ Bələdiyyələrin büdcəsi hesabına
• Bələdiyyə sədrinin əmrinə əsasən
• Dövlət büdcəsi hesabına
• Icra hakiminin əmrinə əsasən

141. Bələdiyyə qulluqçusunun vəzifəsinin qeyd olunduğu variantı seçin:

• Öz azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək
• Yaratdıqları həmkarlar ittifaqını təmsil etmək
√ Əmək intizamına riayət etmək
• Öz hüquqlarının təminatını tələb etmək
• Hüquqlarının təminatını tələb etmək

142. Bələdiyyə qulluqçularının vəzifələrinə aid olan variantı qeyd edin:

• Bələdiyyə qulluğunun təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər vermək
√ Öz fəaliyyətlərində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əməl etmək
• Öz hüquqlarının təminatını tələb etmək
• Öz azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək
• Yaratdıqları həmkarlar ittifaqını təmsil etmək

143. Aşağıdakılardan hansı variant bələdiyyə qulluqçularının vəzifələrinə aiddir?

• Həmkarlar ittifaqı yaratmaq
√ Əmək və icra intizamına riayət etmək
• Öz hüquqlarının təminatını tələb etmək
• Öz azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək
• Yaratdıqları həmkarlar ittifaqını təmsil etmək

144. Bələdiyyə qulluqçularının hüquqlarına aid olan variantı qeyd edin:

• Həmkarlar ittifaqı yaratmaq
√ Bütün cavablar düzgündür
• Öz hüquqlarının təminatını tələb etmək
• Öz azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək
• Yaratdıqları həmkarlar ittifaqını təmsil etmək

145. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə qulluqçularının hüquqlarına aid deyil?

• Əlavə təhsil almaq
√ Bələdiyyə sədrini təyin etmək
• Öz hüquqlarının təminatını tələb etmək
• Öz azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək
• Bələdiyyə qulluğunun təkmilləşdirilməsi üzrə təkiliflər vermək

146. Qeyri yaşayış sahəsi üzrə vergilərin hesablanma nümunəsinə əsasən Bakıda 1 kv üçün neçə AZN nəzərdə tutulur? (Bakı ş.,S. Vurğun
küç, ev 100)

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

147. Fərdi ev üzrə vergilərin hesablanması qaydasına əsasən Bakıda 1 kv.metr üçün neçə AZN nəzərdə tutulur? ( Bakı ş., S. Vurğun küç, ev
100)



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

148. Yerli büdcənin icrasına nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• Milli Məclis
√ Bələdiyyələr
• Yerli icra hakimiyyəti
• Yerli icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi komissiya tərəfindən
• Prezident Aparatı

149. Yerli büdcələrin xərclərinin istiqaməti hansı orqan tərəfindən müəyənləşdirilir?

• Prezident
√ Bələdiyyələr
• İcra başçısı
• Baş Nazir
• Milli Məclis

150. Qeyd olunanlardan hansı yerli büdcənin gəlirlərinə aid deyil?

• Hüquqi şəxslərin yardımları və qrantları
√ Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan təşkilatlardan mənfəət vergisi
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssislərdən mənfəət vergisi
• Beynəlxalq təşkilatların yardımları və qrantları

151. Aşağıdakılardan hansı yerli büdcənin gəlirlərinə aid deyil?

• Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi
√ Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə əmlak vergisi
• Hüquqi şəxslərin yardımları və qrantları
• Beynəlxalq təşkilatların yardımları və qrantları
• Fiziki şəxslərin yardımları və qrantları

152. Yerli büdcə dövlət büdcəsinin tərkibinə aiddirmi?

• Bəli
√ Xeyr
• Son 1 il ərzində büdcə kəsiri olmadıqda bəli
• Bələdiyyə sədri və üzvlərinin səs çoxluğu olduqda bəli
• Büdcə kəsiri olmadıqda bəli

153. Yerli vergi və ödənişlər habelə onların ödənilməsi üzrə güzəştlər hansı qanunla müəyyənləşdirilir?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
• Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında qanun
• Bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsi haqqında qanun
• Bələdiyyələrin maliyyə əsasları haqqında qanun

154. İngilis inzibati-dövlət idarə-etməsində sosioloji istiqamətin nümayəndəsi aşağıdakılardan biri deyil

• E.Berq
√ D.Koul
• U.Riz



• R.Rouz
• N.Berlin

155. İngilis inzibati-dövlət idarə-etmə sosioloji istiqamətin nəhəng nümayəndəsi aşağıdakılardan hansıdır

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

156. Hansı alimin ideyaları «public administretion» ingilis məktəbində XX əsrin 50-ci illərinə qədər hakim mövqedə idi

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

157. 1908-ci ildə ingilis psixoloqu J.Uolles siyasi elmlərdə və dövlət idarəetməsində ............ bəyanat vermişdi

• yüksəliş haqqında
√ böhran haqqında
• tarazlıq haqqında
• hamısı
• durğunluq haqqında

158. İngilis inzibati-dövlət idarə-etmə məktəbində iqtisadçılar siyasəti və dövlət idarəetməsini  ........

• gizli işçi qüvvəsinin müəy-yən edil-mə-sin-də başlıca fikir iqtisadi artım şərtləri daxilində nəzər-dən keçirilir
√ insanların maksi-mal qazanc əldə etməkdən ibarət olan dəyişməz məqsədli rasional fəaliyyət sferası kimi nəzərdən keçirirdilər
• təşkilatı mü-va-fiq şəbəkə sisteminin formalaşmasının bir hissəsi kimi nəzərdən keçiri-lir
• heç biri

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

159. İngilis inzibati-dövlət idarə-etmə məktəbində dövlət inzibatçılığının bihevioral metod çər-çi-və--sində hansı tendensiyalar bər-qərar oldu

• texnoloji və dinamik
√ sosioloji və iqtisadi
• sosioloji və mənəvi
• iqtisadi və dinamik
• mənəvi və texnoloji

160. İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin öyrənilməsində hansı alimin rolu olmayıb

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

161. İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin öyrənilməsində hansı alimin rolu var

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



162. İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin öyrənilməsi nə vaxtdan başlanmışdır

√ XIX yüzilliyin so-nunda
• XVII yüzilliyin so-nunda
• XX yüzilliyin əvvəlində
• XVIII yüzilliyin so-nunda
• XVIII yüzilliyin əvvəlində

163. Amerikan məktəbində təşkilati inkişaf üzrə mütəxəssislər canlı orqanizm modeli üzrə qu-rulmuş inzibati-dövlət idarəetmə strukturunu
aşağıdakı cizgiyə xas olduğunu fikrləşirlər:

• o, tez dəyişən sosial-siyasi mühitin tələblərinə müvafiq olaraq dövlət idarəetməsinin yeni məqsədlərinə uyğunlaşmalıdır
√ hamısı

• dövlət idarəçiliyinin inkişaf edən institutlarının hər səviy-yə-sinin məqsədlərin qoyulmasında və qərarların qəbul edəilmə-sində işti-rakı,
qulluqçulara dəyişikliklərin planlaşdırılmasına və idarə edilmə-sinə cəlb olunduqlarını hiss etmək imkanı verir

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

• inzibati-dövlət idarəetmə institutlarının üzvləri əməkdaşlıq etməli və bütün inzibati-dövlət idarəetmə sisteminə dağıdıcı təsir göstərən
dəyişikliklərin qabağını almaqla onları idarə etməlidir

164. Amerikan məktəbində təşkilati inkişaf üzrə mütəxəssislər canlı orqanizm modeli üzrə qu-rulmuş inzibati-dövlət idarəetmə strukturunu
...... hesab edirlər

• yarımçıq
√ ideal
• mümkünsüz
• hamısı
• qeyri-kafi

165. Amerikan məktəbində «təş-kilati inkişaf» konsepsiyasının ilkin mühakiməsi –

• dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsində diferensiasiyanın artması formatı
√ sosial mühit dəyişikliklərinin sürətinin artması və onların xarakterinin mürəkkəbləş-məsi iddiası olduğunu demək olar
• proqram rəhbərinin bütün plan və sərəncamverici sənədlərini təsdiqetmə və razılaş-dırma hüququ olmalıdır
• heç biri
• inteqral strukturlarda kənar mütəxəssislərin iştirak etmək imkanı labüddür

166. Dövlət inzibatçılığının amerikan məktəbində «funk-siona-lizm» termini ...... göstərir

• predmeti
√ ənənəni
• ideyanı
• universallığı
• faydalılığı

167.

Amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaş-manın universal postulatına aid olmayanı seçin:
sistemin funksional bütövlüyü
universal funksionalizm
funksional zərurət
inteqrasiya sisteminin funksionallığı
sağlam və həyatqabiliyyətli klasterlərdəki formalar

• 2, 3
√ 4, 5
• 2, 4
• 1, 3
• 1, 3

168.

Amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaş-manın hansı universal postulatını təqdim etmişdi:
sistemin funksional bütövlüyü
universal funksionalizm
funksional zərurət
inteqrasiya sisteminin funksionallığı
sağlam və həyatqabiliyyətli klasterlərdəki formalar



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

169. Funksional yanaş-manın universal postulatını təqdim etmişdi politoloq kimdir

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

170. Tanınmış amerikan politoloqu P.Merton funksional yanaş-manın neçə universal postulatını təqdim etmişdi

• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

171. Heyətin bölgüsü prosesi ..... nəzərdə tutur

• məqsədlərdə və məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsində cəmlənməni
√ dövlət qulluqçularının tədrisi, seçilməsi və təyin olunmasını
• bələdiyyə mülkiyyət obyektlərinin özəl müəssisələrə icarəyə verilməsini

• müasir motivasiya sistemli maddi və mənəvi stimul-laşdırma linglərinin bir-birini tamamlaması və əlaqəli istifadəsi ilə keyfiyyətli
yerinə yetirilən işin mükafatlandırılmasını nəzərdə tutur

• fərdi sahibkarlığa köməyi, yeni yaradılmış müəssisələrə torpaq sahəsinin ayrılmasını

172. İdarəetmə prosesində heyətin bölgüsü –

• pul və ha-kimiyyətdir

√ vasitələrdən istifadə etmək üçün qaydaların müəyyən edilməsi və insanlara bir mövqedən digərinə keçməyə imkan verən sistemlərin
işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutan prosesdir

• sağlam və həyatqabiliyyətli klasterlərdəki formaların ilkin kritik sayı klasterlərin güclənmə prosesidir
• hamısı
• inflyasiya məcmu tələbin məcmu təklifdən artıq ol-ması nəticəsində qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artması prosesidir

173. İdarəetmə prosesində aşağıdakılardan hansı vasitə kimi nəzərdə tutulur

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

174. T.Parsonsa görə dövlət inzibatçılığında struktur-funksional təhlil hansı prinsiplə əlaqədardır

• maliyyə və inteqrasiya
√ bölgü və inteqrasiya
• mülkiyyət və maliyyə
• inteqrasiya və mülkiyyət
• mülkiyyət və bölgü

175. Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsində hansı metod populyar oldu

• yüzdəbirlər metodu



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

176. Riyazi statistikanın müxtəlif bölmələri, faktorlu təhlil, imitasiya modellərinin müxtəlif növləri, abstrakt modellər, oyunlar nəzəriyyəsi –
bütün bunlar hansı istiqamətin əsas metodiki vasitələridir

• paketli yanaşmasının
√ modernist istiqamətin
• dualizm nəzəriyyəsinin
• davranışlı yanaşmasının
• inteqral yanaşmasının

177. Modernist istiqamətin əsas metodiki vasitəsi - –

• oyunlar nəzəriyyəsi
√ hamısı
• imitasiya modellərinin müxtəlif növləri
• faktorlu təhlil
• abstrakt modellər

178. «Təkcə bihevioral hadisələrini əhatə edən  nəzəriyyə mümkün-süzdür, institusional hadisələrə diqqət yetirmək vacibdir ki, bunun da
altında mən strukturu, mədəniyyəti və münasibətləri nəzərdə tutu-ram» fikri hansı alimə məxsusdur

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

179. Hansı istiqamətin nümayəndələri “bihe-viorizm ideyalarını tamamilə inkar etmədən onlar, eyni zamanda bu metodun izafi cəhətlərini və
çatışmazlıqlarını dəf etməyə can atırlar”

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

180. İdarəetmə prosesində bölgüyə ..........  məruz qalır

• «mülk» və «kompensasiyalar»
√ «vasitə», «heyət» və «müka-fatlar»
• ancaq «hakimiyyət»
• «hakimiyyət» və «kompensasiyalar»
• ancaq «kompensasiyalar»

181. Modernistlər öz metodlarını ........ adlan-dırırlar

• şəffaf elm
√ həqiqi elm
• struktur nəzəriyyəsi
• texnoloji elm
• fantastik elm

182. «Təkcə bihevioral hadisələrini əhatə edən  nəzəriyyə mümkün-süzdür, institusional hadisələrə diqqət yetirmək vacibdir ki, bunun da
altında mən strukturu, mədəniyyəti və münasibətləri nəzərdə tutu-ram» fikri kimə məxsusdur

• J.Qannel
√ D.Singer



• P.Leyn
• L.Uayt
• Y.Meen

183. Modernizmin görkəmli nümayəndələrindən biri aşağıdakılardan hansıdır

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

184. Postbiheviorizmin əsas ideyalarını özünün «Siyasi sis-tem» kitabında izah etmiş alim aşağıdakılardan hansıdır

• J.Qannel
√ D.İston
• P.Leyn
• L.Uayt
• Y.Meen

185. Postbihevioristlərin fikrincə, inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzə-riyyəsi-nin əsas vəzifəsi

• inzibati-dövlət institutlarının öyrənilməsinə yönəltməyi təklif edirlər irəli sürmək

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

• funksional nəzarətin həyata keçirilməsi
• heç biri
• funksional faydalılığın tətdiq edilməsi

186. İkinci Dünya müharibəsindən sonra dövlət inzi-batçılığında yeni tendensiyaların yaranmasına -

• ancaq «struktur funksionalizmə» gətirib çıxartdı
• ancaq «qlobal problemlərə» gətirib çıxartdı
• ancaq «postbi-hevio-rizmə» gətirib çıxartdı
√ «postbi-hevio-rizmə», «modernizmə» və «struktur funksionalizmə» gətirib çıxartdı
• ancaq «modernizmə» gətirib çıxartdı

187. Qulluqçunun əməkdən məmnunluğuna mane olan amilləri F.Hersberq nə ilə əlaqələndirirdi

• nailiyyətlərin tanın-ması ilə
√ təşkilatdakı sosial-psixoloji ab-hava ilə
• peşə yüksəlişi ilə
• heç biri
• xidməti yüksəliş ilə

188. Əmək davranışının səbəblərinə təsir edən bütün motivləri araşdırarkən, F.Hersberqin əməkdən məmnunluğa kömək edən qrupuna aid
deyildir

• xidməti yüksəliş
• əmək prosesi
√ sosial status
• məsuliyyət dərəcəsi
• nailiyyətlərin tanın-ması

189. Əmək davranışının səbəblərinə təsir edən bütün motivləri araşdırarkən F.Hers-berq əməkdən məmnunluğa kömək edən qrupa aid
etmişdir

• nailiyyətlərin tanın-ması
√ hamısı
• məsuliyyət dərəcəsi



• xidməti yüksəliş
• əmək prosesi

190. Əmək davranışının səbəblərinə təsir edən bütün motivləri F.Hers-berq neçə qrupa bölmüşdü

• 3.0
√ 2.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

191. F.Hersberqin idarəetmə konsepsiyası .... əsaslanır

• kvazi-kollektiv mülkiyyət sistemi kimi korporativ formaya
√ idarəetmə prosesində insanların davranış motivlərinin tədqiqinə
• müxtəlif tipli şəhər və kənd yaşayış mən-tə-qə-lə-rinin funksional xüsusiyyətlərinin formalarına
• heç biri
• insanın həyat tsiklinin mərhələlərində və onun cəmiyyətdə yerinin təhlilinə

192. D.Makqreqorinin “Y” nəzəriyyəsinə aid olan cəhəti hansı variantda göstərilmişdir

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

193. D.Makqreqorinin “Y” nəzəriyyəsinə aid olmayan cəhəti hansı variantda göstərilmişdir

• idarəetmənin dinamik stra-tegiyası
√ məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkün deyil
• məmurun selektiv şəkildə  adap-tasiyaolunma tələbatı vardır
• təşkilatda məmurun fəallığı rəhbərlərin idarəçilik qabiliyyəti ilə məhdudlaşır
• məmurun bacarıqlarının tək--milləşdirilməsi mümkündür

194. D.Makqreqorinin “X” nəzəriyyəsinə aid olan cəhəti hansı variantda göstərilmişdir

• idarəetmənin dinamik stra-tegiyası
√ məmurun bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi mümkün deyil
• məmurun selektiv şəkildə  adap-tasiyaolunma tələbatı vardır
• təşkilatda məmurun fəallığı rəhbərlərin idarəçilik qabiliyyəti ilə məhdudlaşır
• məmurun bacarıqlarının tək--milləşdirilməsi mümkündür

195. D.Makqreqorinin “X” nəzəriyyəsinə aid olmayan cəhəti hansı variantda göstərilmişdir

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

196. Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori Y nəzəriyyəsinə aşağıdakı müddəalardan hansı uyğun gəlir

• normal, yəni ortabab insan, təbiətcə əməyi sevmir və fürsət düşdükdə işləməkdən boyun qaçırmağa can atır
√ təşkilatın problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma və yaradıcı fantaziyanın nümayişi bacarıqları çoxlu sayda insanlara mənsubdur

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

• heç biri

• əməyə qarşı biganəlik səbəbindən ortabab insanı işləməyə məc-bur etmək, nəzarət etmək, istiqamətləndirmək və ya cəza ilə qor-xut-maq
lazımdır ki, təşkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün o, gərgin işləsin



197. Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori Y nəzəriyyəsinə aşağıdakı müddəalardan hansı uyğun gəlmir

• oyunda, yaxud istirahətdə olduğu kimi əmək prosesində də fiziki və əqli məsrəflər  təbii haldır
√ normal, yəni ortabab insan, təbiətcə əməyi sevmir və fürsət düşdükdə işləməkdən boyun qaçırmağa can atır
• ortabab qulluqçu müvafiq hazırlığı olduqda və müvafiq şəraitdə, nəinki öz üzərinə məsuliyyət götürür, həm də ona can atır
• təşkilatın problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma və yaradıcı fantaziyanın nümayişi bacarıqları çoxlu sayda insanlara mənsubdur

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

198. Davranış yanaşması çərçivəsində D.Makqreqori X nəzəriyyəsinə aşağıdakı müddəalardan hansı uyğun gəlir

• oyunda, yaxud istirahətdə olduğu kimi əmək prosesində də fiziki və əqli məsrəflər  təbii haldır
√ normal, yəni ortabab insan, təbiətcə əməyi sevmir və fürsət düşdükdə işləməkdən boyun qaçırmağa can atır
• ortabab qulluqçu müvafiq hazırlığı olduqda və müvafiq şəraitdə, nəinki öz üzərinə məsuliyyət götürür, həm də ona can atır
• təşkilatın problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma və yaradıcı fantaziyanın nümayişi bacarıqları çoxlu sayda insanlara mənsubdur

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

199. Davranış yanaşması çərçivəsində F.Hersberq hansıidarəetmə konsepsiyasını tərtib etmişdir

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

200. Davranış yanaşması çərçivəsində işləmiş maraqlı idarəetmə konsepsiyasıolan motivasiyalı gigiyena nəzəriyyəsi hansı alim tərəfindən
tərtib olunmuşdur

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

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

• orqanizm
• heç biri
• haki-miy-yət
√ cisim
• siyasət

202. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində M.Prelonun fikrincə ............... insitut bir ideologiyaya və ya ümumi tələbatlara görə birləşmiş,
nüfuza və təsbit edilmiş qaydalara tabe olunmuş insan kollektividir

• cisim
• heç biri
• haki-miy-yət
√ orqanizm
• siyasət

203. İnzibati - dövlət idarəetməsinin Fransız məktəbinin hansıfilosofu «orqanizm - institut» və «cisim - institut»u fərq-lən-dirir

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



204.
«Təkcə hüquqla reqlamentlənən dövlət institutlarını deyil, həm də başlıca olaraq onun tərəfindən tamamilə, yaxud qismən nəzərə
alınmayan, hüquq-dan-kənar mövcud olan institutlarını öyrənməyə başladılar».Bu fikr inzibati-dövlət idarəçiliyinin fransız məktəbinin
hansı nümayəndəsinə məxsusdur

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

205. İnzibati - dövlət idarəetmə nəzəriy-yəsinin təka-mülünün ilk iki mərhələsində Fransada .......... daha çoх inkişaf etmişdir

• motivasiyalı gigiyena nəzəriyyəsi
• klaster nəzəriyyəsi
• «Dualizm» nəzəriyyəsi
√ institusionalizm nəzəriy-yə-si
• abstrakt nəzəriyyə

206. Fayolun ideyaları çox sahədə hansı məktəbin nümayəndələrinin (F.Teylorun, Q.Emersonun, Q.Fordun) nəzə-riyyələri ilə oxşar olub
«elmi menecment» məktəbinin «qızıl fondunu» təşkil edir

√ amerikan menec-ment klassiklərinin
• heç biri
• Böyük Britaniyada inzibati-dövlət idarəçiliyi klassiklərinin
• Almaniyada inzibati-dövlət idarəçiliyi klassiklərinin
• İsveç menec-ment klassiklərinin

207. A.Fayolun idarəetmənin ümumi prinsipinlərindən düzgün olanını seçin

• referendium
• ideal
• müxtəliflik
√ ədalət
• seçki

208. A.Fayolun idarəetmənin ümumi prinsipinlərindən düzgün olmayanını seçin

• heyətin  tərkibinin sabitliyi
• ədalət
• təşəbbüs
• korporativ ruh
√ seçki

209. A.Fayolun idarəetmənin “Korporativ ruh” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

√ təşkilatın gücü ondadır ki, hamının baca-rığından istifadə etsin, münasibətlərin harmoniyasını pozma-yaraq hər kəsin əməyini
mükafatlandırsın

• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində
• planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı
• kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

210. A.Fayolun idarəetmənin “Təşəbbüs” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatın gücü ondadır ki, hamının baca-rığından istifadə etsin, münasibətlərin harmoniyasını pozma-yaraq hər kəsin əməyini
mükafatlandırsın

√ planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

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



• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində

211. A.Fayolun idarəetmənin “Heyətin  tərkibinin sabitliyi” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatın gücü ondadır ki, hamının baca-rığından istifadə etsin, münasibətlərin harmoniyasını pozma-yaraq hər kəsin əməyini
mükafatlandırsın

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

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

• planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı
• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində

212. A.Fayolun idarəetmənin “Ədalət” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatın gücü ondadır ki, hamının baca-rığından istifadə etsin, münasibətlərin harmoniyasını pozma-yaraq hər kəsin əməyini
mükafatlandırsın

√ heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

• kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
• planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı
• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində

213. A.Fayolun idarəetmənin “Nizam” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatın gücü ondadır ki, hamının baca-rığından istifadə etsin, münasibətlərin harmoniyasını pozma-yaraq hər kəsin əməyini
mükafatlandırsın

√ hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində
• kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
• planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

214. A.Fayolun idarəetmənin “İyerarxiya (skalyar zəncir)” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində
√ yuxarılarla başlayan aşa-ğıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların yuxarıdan aşağıya  hərəkət etdiyi yol
• kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
• planların təklifi və həyata keçirilmə azadlığı

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

215. A.Fayolun idarəetmənin “Mərkəzləşmə” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində

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

• kadr axını, eyni zamanda işin pis vəziyyətdə olmasının səbəb və nəticəsidir
• yuxarılarla başlayan aşa-ğıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların yuxarıdan aşağıya  hərəkət etdiyi yol

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

216. A.Fayolun idarəetmənin “Heyətin mükafatlandırılması” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində

√ ədalətli olmalı və imkan da-xilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək
səyi həvəsləndirmək

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

• yuxarılarla başlayan aşa-ğıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların yuxarıdan aşağıya  hərəkət etdiyi yol

• heyəti öz vəzifəsini tam səylə və sadiqliklə yerinə yetirməyə həvəsləndirmək üçün ona xoş niyyətlə münasibət bəsləmək la-zımdır;
ədalət xoş niyyətliliklə insaflı ədliyyənin ahəngdar nə-ticəsidir

217. A.Fayolun idarəetmənin “Xüsusi maraqların ümumilərə tabeçiliyi” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır



• hər şəxs üçün yerin müəyyənləşməsi  və ya hər kəs  öz yerində

√ təşkilatda qulluq-çu-nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin ma-raqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları
vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

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

• yuxarılarla başlayan aşa-ğıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların yuxarıdan aşağıya  hərəkət etdiyi yol

• ədalətli olmalı və imkan da-xilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək
səyi həvəsləndirmək

218. A.Fayolun idarəetmənin “Rəhbərliyin vahidliyi” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatda qulluq-çu-nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin ma-raqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları
vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

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

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

• yuxarılarla başlayan aşa-ğıdakılarla bitən rəhbərlik – vəzifə və ya kağızların yuxarıdan aşağıya  hərəkət etdiyi yol

• ədalətli olmalı və imkan da-xilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək
səyi həvəsləndirmək

219. A.Fayolun idarəetmənin “Sərəncam və əmrin vahidliyi” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatda qulluq-çu-nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin ma-raqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları
vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

√ qulluqçuya hər hansı hərə-kətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər

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

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

• ədalətli olmalı və imkan da-xilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək
səyi həvəsləndirmək

220. A.Fayolun idarəetmənin “İntizam” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• qulluqçuya hər hansı hərə-kətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər

• təşkilatda qulluq-çu-nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin ma-raqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları
vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

• ədalətli olmalı və imkan da-xilində heyəti və müəssisəni, işəgötürəni və qulluqçunu qane etməlidir; faydalı cəhdi kompensasiya edərək
səyi həvəsləndirmək

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

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

221. A.Fayolun idarəetmənin “Hakimiyyət” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatda qulluq-çu-nun, yaxud qulluqçular qrupunun maraqları müəssisənin ma-raqlarından üstün qoyulmur; dövlətin maraqları
vətəndaşın, yaxud vətəndaşlar qrupunun maraqlarından yüksək olmalıdır

√ sərəncamlar vermək hüququ və onlara tabe olmağa məcbur edən qüvvə
• qulluqçuya hər hansı hərə-kətə aid iki və daha çox əmri yalnız bir rəis verə bilər
• eyni bir məqsədi güdən əməliyyatlar toplusu üçün bir rəhbər və bir proqram

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

222. A.Fayolun idarəetmənin “Əmək bölgüsü” prinsipinə aid olan cəhət hansıdır

• sərəncamlar vermək hüququ və onlara tabe olmağa məcbur edən qüvvə

√ diqqətin və hərəkətin yönəldilməli olduğu obyektlərin sayının ixtisara salınmasına imkan verir ki, bu da eyni səy-lərin göstərilməsi ilə
istehsalın kəmiyyət və keyfiyyətinin qaldırıl-ma-sına kömək edir

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

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

223. A.Fayol idarəetmənin neçə ümumi prinsipini ifadə etmişdir



• 10.0
√ 14.0
• 9.0
• 12.0
• 8.0

224. Fayola görə istənilən təşkilatın idarə edilməsində başlıca təyinedici funksiya hansıdır

• texniki
√ inzibati
• maliyyə
• sığorta
• kom-mersiya

225. Fayola görə istənilən təşkilatın idarə edilməsi altı əsas funksiya qrupundan ibarətdir. Bu əsas qrupa daxil olmayanı göstərin

• texniki
√ seçki
• maliyyə
• inzibati
• kom-mersiya

226. Fayola görə istənilən təşkilatın idarə edilməsi aşağıdakı əsas funksiya qrupundan ibarətdir

• texniki
√ hamısı
• maliyyə
• inzibati
• kom-mersiya

227. A.Fayol elmi idarəetməyə klassik tərif vermişdi –

• təsərrüfatçılığın yeni modelini yaratmağa və ekoloji istiqamətə yönəlmiş metodların  geniş yayılmasına imkan verən idarəetmə deməkdir
√ idarəetmə qabaqcadan görmək, təşkil etmək, sərəncam vermək, koordinasiya etmək və nəzarət etməkdir
• informasiyanın işlənməsinin müasirliyinin təmin edilməsində mü-hüm tədbirlərin həyata keçirilməsində idarəetmə deməkdir
• hamısı

• iqtisadiyyatın struktur cəhətdən  yenidən qu-rul--masının ardıcıl həyata keçirilməsi, əlverişli sahibkarlıq və in-vestisiya mühitinin
yaradılması deməkdir

228. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində “İnzibatçılıq nəzə-riy-yəsi”nin yaradıçısı hansıdır

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

229. A.Fayolun «Ümumi və sənaye idarəetməsi» kitabında şərh etdiyi nəzəriyyəsinin adı nədir

• korrelyativ və pro-por-sio-nallılıq nəzəriyyəsi
√ inzibatçılıq nəzə-riy-yəsi
• ictimai təsərrüfat nəzəriyyəsi
• dövlətçilik nəzəriyyəsi
• milli iqtisadi planlaşdırma nəzəriyyəsi

230. Fransada ədalətli olaraq inzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsini klassi-ki hesab edirlər –

• F.Teylor
• D.Keveney



• B.Barri
√ Anri Fayol
• M.Prelo

231. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində, əsərlərində institut anlayışını xülasə edən və bununla inzibati-dövlət idarəetməsinə institusional
yanaşmanın əsasını qoymuş alimlər hansılardır

• D.Keveney və B.Barri
√ L.Dyu-qi və M.Oriu
• F.Teylor və Anri Fayol
• M.Prelo və F.Teylor
• Anri Fayol və B.Barri

232. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində A.Esmenin müəllifi olduğu konstitusiya hüququ normaları, ölkədə dövlət idarəetməsi haqqında
yazdığı monoqrafiyanın adı nədir

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

233. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində “konstitusiya hüququnun elementləri” monoqrafiyasının müəllifi kimdir

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

234. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində XXI-cu əsrin sonunda konstitusiya hüququ normaları, ölkədə dövlət idarəetməsinin daha geniş
şəklini təqdim etdilmiş monoqrafiya hansıdır -

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

235. Təşkilati kibernetikanın mərkəzi anlayışı olan “balanslı сисtем” anlayışını elmə kim daxil etmişdir

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

236. S.Bier təşkilati kibernetikanın mərkəzi anlayışı olan hansı anlayışını daxil etdi

• dayanıqlı inkişaf
√ balanslı sistem
• şəbəkə sistem
• sosial sistem
• təminatçı sistem

237. İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində hansı istiqamət bizim hissiyatımızın duya biləcəyi gizli və müşahidə edil-mə-yən mexanizmlərin
təsiri ilə yaranan fenomenləri izah etməyə çalı-şır

• realizm
√ struk-turalizm
• ideyalizm



• dualizm
• fanatizm

238. İngilis idarəçiliyi sistemində təşkilati kibernetika istiqaməti ....... yaranmışdır

• problemli ida-rəetmə situasiyalarının həll edilməsinə mühəndis metodologiyasının tətbiqinin uğursuz cəhdi kimi
√ ifrat me-xa-nik-liyi ilə seçilən idarəetmə kibernetikasına əks kimi
• iqtisadi inteqrasiya tərkibinə daxil olan iqtisadi subyektlər arasında qarşılıqlı münasibətləri zamanı
• sahibkarlığın etik aspektlərinə diqqətsizlik ucbatından
• zərurəti ilə əlaqədar dövlət inzibati-idarə-etmə orqanlarında struktur dəyişiklikləri prosesi nəticəsində

239. Təş-ki-lati kibernetikanın sosial-fəlsəfi paradiqması –

• realizmdir
√ strukturalizmdir
• ideyalizmdir
• dualizmdir
• fanatizmdir

240. «Yumşaq təfəkkür» sistemi –

• zərurəti ilə əlaqədar dövlət inzibati-idarə-etmə orqanlarında struktur dəyişiklikləri prosesi nəticəsində yaranmışdır

√ problemli ida-rəetmə situasiyalarının həll edilməsinə mühəndis metodologiyasının tətbiqinin uğursuz cəhdinin əksi kimi ortaya
çıx-mış-dı

• iqtisadi inteqrasiya tərkibinə daxil olan iqtisadi subyektlər arasında qarşılıqlı münasibətləri zamanı meydana gəlir
• heç biri
• sahibkarlığın etik aspektlərinə diqqətsizlik ucbatından yaranmışdır

241. Aşağıdakılardan hansı istiqamətin başında Lankaster Universitetinin həyata keçirdiyi tədqiqat proqramının rəhbəri Piter Çekland durur

• “Paketli yanaşma”
√ «Yumşaq təfəkkür»
• “Məqsəd və vətəndaş konsepsiyasını”
• “neosfera kon-sepsiyası”
• “Klaster konsepsiyasını”

242. «Yumşaq təfəkkür» sisteminin rəhbəri hansıdır

• M.Oukşott
√ Piter Çekland
• Çörçil
• D.Keveney
• B.Barri

243. İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyinin məqsəd və vətəndaş konsepsiyasını işləyib hazırlamış alim hansıdır

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

244. Ötən əsrin 50-60-cı illərində görkəmli ingilis filosofu M.Oukşott inzibati-dövlət idarəçiliyinin hansı konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır

• Klaster konsepsiyasını
√ məqsəd və vətəndaş konsepsiyasını
• dayanıqlı inkişaf konsepsiyası
• neosfera kon-sepsiyası
• yetərli elmi-empirik nailiyyətlər dayanıqlı inkişaf konsepsiyası



245. B.Barri aşağıdakı anla-yışından hansını nəzərdən keçirmişdir

• xarizmatik lider
√ uduş-lar və itkilər
• texnoloji və dinamik
• hamısı
• bərabərlik və qeyri-bərabərlik

246. B.Barri hədə və vədlər yolu ilə həyata keçirilən hansı konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır

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

247. İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyində hansı alim hədə və vədlər yolu ilə həyata keçirilən «iqtisadi tipli» dövlət hakimiyyəti konsepsiyasını
işləyib hazırlamışdır

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

248. İngilis inzibati-dövlət idarəçiliyi məktəbində iqtisadi istiqamət İkinci Dünya müharibəsindən sonra hansı vəziyyəti aldı

• b ) yararsız olmağa başladı
√ gücünü artırmağa başladı
• d ) dəyişməz qaldı
• e ) heç biri
• c ) tənəzzülə uğradı

249. “Yalnız dünya müharibələri dövründə baş nazir vəzifəsini mar-jinal, qeyri-adi şəxsi kefiyyətlərə malik novator tuta bilər” fikri kimə
məxsusdur

• D.Keveney
√ Çörçil
• Abraham Maslou
• L.Uayt
• Fris Rotlisberger

250. M.Veberin aşağıdakı anlayışlardan hansını irəli sürmüşdür

• bərabərlik və qeyri-bərabərlik
√ xarizmatik lider
• xərclər və qazanc
• e )  postindustrial cəmiyyət
• c ) sosial ədalət

251. Böyük Britaniyanın dövlət strukturlarında liderlik formalarına mədəni amillərin təsiri haqda maraqlı fikirləri hansı alimin işində də
tapmaq olar

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

252. Hansı alimlər Qlazqonun siyasi dairələrini tədqiq edə-rək aş-kar etdilər ki, şəhər şurası üzvlərində «demokratiyaya sim-patiya» partiya
fəallarında olduğundan xeyli zəifdir



• J.Bajınin
√ hamısı
• M.Mar-qo-lis
• e ) E.Smitlə
• J.Brend

253. İngilis inzibati-dövlət idarə-çiliyində seçilən şəxslər və dövlət məmurları yek-dil-liklə hesab edirlər ki, mövcud dövlət institutları sıravi
vətən-daşların tələblərinə .......

• «hissiyatsızdırlar»
√ «həssasdırlar»
• «mülayimdilər»
• «kobuddurlar»
• «sabitdirlər»

254. İngilis inzibati-dövlət idarə-çiliyində J.Bajınin fikrincə konsensusun dərəcəsi –

• intelektual hökümət və stimullaşdırma səviyyəsindən asılıdır
√ siyasi mədəniyyət və fəal-lıq səviyyəsindən asılıdır
• informasiya daşıyıcılarından və stimullaşdırma səviyyəsindən asılıdır
• hamısı
• siyasi mədəniyyət və intelektual hökümətdən asılıdır

255. E.Berq dövlət qərarlarının qəbul edilməsinə təsir edən hamsıamil içərisində təzyiqini qeyd edir

• baş nazirin
√ hamısı
• parlamentin sıravi üzvlərinin
• ictimai rəyin ənənəvi olaraq ifa-də-çi-si olan kütləvi informasiya vasitələrinin
• həmkarlar və sənayeçilər təş-ki-la-tının

256. İngilis inzibati-dövlət idarə-çiliyində E.Berqin işlərində dövlət idarəetməsi hansı məsuliyyət anlayışı nəzərdən keçirirdi:

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

257. U.Riz ingilis-sakson politoloji ənənəsində «dövlət» ter-mininin hansı əsas mənasını qeyd edir

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

258. İngilis inzibati-dövlət idarə-etməsində N.Berlinin fikrincə, dövlət idarəçiliyiniin fəl-səfəsində əsas məsələ -

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



259.

1945-ci ildən sonra Ya-po-niyada milli ideya kimi istehlak cəmiyyətinin qurulması götürülmüş və “üç sərvətə” - sahib ol-maqda əks
edilmişdir:
televizor
paltaryuyan
maşın
soyuducuya
velosipet
ev

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

260. Amerikada milli ideya –

• istehlak cəmiyyətinin qurulması
√ hər kəs milyonçu ola bilər
• azadlıq hər kəsə məxsusdur
• siyasətlə hər kəs məşğul ola bilər
• maddi gəlir

261. Köməkçi xidmətlər –

• bilavasitə əhaliyə xidmət göstərən inzibati va-hidlər bununla da bu inzibati idarənin və ya xidmətin, məsələn, poçt bölməsinin, bələdiyyə
kitabxanasının, prefekturada şəxsiyyət vəsi-qəsi bürosunun yaradılması ilə əlaqədar məsələləri həyata keçirir

√ sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzi-bati qurumlardır. Onların fəaliyyəti digər xidmətlərə, müxtəlif vəsaitlərə və ya xidmətlərə
sərən-ca--mın verilməsi formasında maddi və qeyri-maddi xarakterli yar-dım-la-rın göstərilməsindən ibarətdir

• müqavilə ilə fəaliyyət göstərirlər, xidmət sahələri dar çərçivədədir
• heç biri
• sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzi-bati qurumlardır, bu xidmət növünə ehtiyac olduqda yardımlar göstərə bilərlər

262. Operativ xidmətlər –

• sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzi-bati qurumlardır, onların fəaliyyəti digər xidmətlərə, müxtəlif vəsaitlərə və ya xidmətlərə
sərən-ca--mın verilməsi formasında maddi və qeyri-maddi xarakterli yar-dım-la-rın göstərilməsindən ibarətdir

√ bilavasitə əhaliyə xidmət göstərən inzibati va-hidlər bununla da bu inzibati idarənin və ya xidmətin, məsələn, poçt bölməsinin, bələdiyyə
kitabxanasının, prefekturada şəxsiyyət vəsi-qəsi bürosunun yaradılması ilə əlaqədar məsələləri həyata keçirir

• müqavilə ilə fəaliyyət göstərirlər, xidmət sahələri dar çərçivədədir
• heç biri
• sərbəst, son məqsədlərə malik olmayan inzi-bati qurumlardır, bu xidmət növünə ehtiyac olduqda yardımlar göstərə bilərlər

263. İnzibati-dövlət idarəetmənin federal sistemi yerli idarəet-mənin əsas vahidləri

• departamentlər və şəhər
√ qraflıq və şəhər
• departamentlər və əyalətlər
• şəhər və əyalətlər
• departamentlər və qraflıq

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

• polisin və yanğınsöndürmə mühafizəsinin təmin edilməsi, eləcə də  səhiyyə xidmətləri də daxil olmaqla, ictimai təhlükəsizlik
√ hamısı
• zonalaşdırma, yol təhlükəsizliyi, istehlakçıların müdafiəsi də da-xil olmaqla, funksiyaları tənzimləyən
• ictimai tikintinin planlaşdırılması
• yaşlı, əlil və uşaqlara yardım proqramları

265. Milli (federal) idarəetmə səviyyəsi ......... ibarətdir

• ölkələrin əksəriyyətində bu sə-viyyə prezident rəhbərliyindən



√ hamısı
• parla-ment aparatından
• ali məhkəmədən
• hakimiyyət aparatından

266. İnzibati-dövlət idarəetməsinin unitar sis-teminin çatışmazlıqlarına aiddir –

• vətəndaşlar daha çox yerli rəhbərliyə yaxın olur, ona görə də onların vəzifəli şəxslərinə təsir göstərə, qərarların necə qəbul edil-mə-sini
və onların nəticələrinin necə olmasını görə bilirlər

√ dövlətlərdə konsentrasiyası vətən-daş-larda elə bir təsəvvür yarada bilər ki, yerli problemlərin həlli za-ma-nı hansısa fəallıq göstərmək
faydasızdır, çünki istənilən haki-miyyət pay-taxta əsaslanır.

• yerli rəhbərlik ilə yeni proqramları eksperimentdən keçirmək iri inzibati vahidlərdə olduğundan daha asandır
• hamısı
• yerli səviyyədə operativ qərarların qəbulu imkanının olması

267. Unitar sisteminin hansı aşağıdakı xüsu-siy-yət-i vardır

• oraya daxil olan ərazilərə çoxlu muxtariyyət verir
√ hakimiyyət və mərkəzi rəhbərlik yerli haki-miyyət-lər üzərində mühüm nəzarətə malikdir
• artıq mövcud olan əlaqələrdə dəyişikliklər baş verir, bəzi işçilər eyni zamanda iki rəhbərliyin tabeliyində olurlar
• adətən, uzunmüddətli olmur, onlar ya hissələrə bölünür, ya da fede-rasiyalara çevrilir

• bəzi kommersiya məq-səd-lə-rinə nail olmaq üçün birgə və bir-birni tamamlayan resurslardan istifadə əsa-sında sinergetik effektə gətirib
çıxaran iki və daha çox ortağın uzunmüddətli və dayanıqlı kooperasiyasının müxtəlif formaları başa  dü-şü-lür

268. Federal quruculuq zamanı dövlətin inzibati funksiyaları hüquqi və faktiki olaraq .......... arasında paylaşdırılır

• departamentlər subyektləri
√ federasiya subyektləri
• qraflıq subyektləri
• hamısı
• əyalətlər subyektləri

269. Federal sistemdə dövlətlərin əksəriyyətində idarəetmənin hansı səviyyəsi vardır

• unitar, milli və yerli
• unitar, regional və yerli
• milli, regio-nal və unitar
√ milli, regio-nal və yerli
• heç biri

270. Milli bir-liyin saxlanılmasında yeganə üsul kimi çıxış edir –

• kommuna tipi
√ federal tipi
• əyalət tipi
• heç biri
• unitar tipi

271. Konfederasiyalara xas olan cəhət aşağıdakılardan hansıdır

• oraya daxil olan ərazilərə çox az muxtariyyət verir, əsas idarəetmə bilavasitə paytaxtdan həyata keçirilir
√ adətən, uzunmüddətli olmur, onlar ya hissələrə bölünür, ya da fede-rasiyalara çevrilir
• artıq mövcud olan əlaqələrdə dəyişikliklər baş verir, bəzi işçilər eyni zamanda iki rəhbərliyin tabeliyində olurlar
• hamısı

• bəzi kommersiya məq-səd-lə-rinə nail olmaq üçün birgə və bir-birni tamamlayan resurslardan istifadə əsa-sında sinergetik effektə gətirib
çıxaran iki və daha çox ortağın uzunmüddətli və dayanıqlı kooperasiyasının müxtəlif formaları başa  dü-şü-lür.

272. Unitar sistemə malik ərazi bölgüsü departament olan ölkə aşağıdakılardan hansıdır

• İsveçrə
√ Fransa



• İsveç
• İtaliya
• Braziliya

273. İnzibati ərazi bölgüsü İsveçrədə aşağıdakılardan hansıdır

• əyalətlər
√ kantonlar
• qraflıq
• ştatlar
• qraflıq

274. İnzibati ərazi bölgüsü Braziliyada aşağıdakılardan hansıdır

• əyalətlər
√ ştatlar
• qraflıq
• kantonlar
• qraflıq

275. İnzibati ərazi bölgüsü İsveçdə aşağıdakılardan hansıdır

• departamentlər
√ qraflıq
• ştatlar
• kantonlar
• əyalətlər

276. İnzibati ərazi bölgüsü İtaliyada aşağıdakılardan hansıdır

• departamentlər
√ əyalətlər
• ştatlar
• kantonlar
• qraflıq

277. İnzibati ərazi bölgüsü Fransada aşağıdakılardan hansıdır

• əyalətlər
√ departamentlər
• ştatlar
• kantonlar
• qraflıq

278. Hansı sistemə görə oraya daxil olan ərazilərə çox az muxtariyyət verir, əsas idarəetmə bilavasitə paytaxtdan həyata keçirilir

• kommuna
√ unitar
• inzibati
• hamısı
• federal

279. Dövlətin ərazicə təşkilinin müəy-yənləşdirilməsi nöqteyi-nəzərdən inzibati-dövlət idarəetmənin hansı tipi var

• kommuna və federal tipi
√ unitar və federal tipi
• inzibati və federal tipi
• inzibati və kommuna tipi
• unitar və kommuna tipi



280. İnzibati-dövlət idarəetmə strukturuna təsir göstərən hansı rejimlər çərçivəsi daxilində inzibati orqanlar fəaliyyət göstərir

• qeyri-sabitlikdir
√ siyasi rejimlərdir
• destruktiv mövqedir
• heç biri
• natamam quruluşdur

281. İnzibati-dövlət idarəetmə strukturuna təsir göstərən daha bir mühüm amil –

• qeyri-sabitlikdir
√ siyasi rejimlərdir
• destruktiv mövqedir
• heç biri
• natamam quruluşdur

282.
Hansı alim tərəfindən Alman inzibati-dövlət idarəetməsinin müxtəlif səviyyələrində münaqişələ-rin tənzimlənməsi və
«kanalizasiyalaşdırılması» üsullarını təklif etmiş və münaqişələri təsdiqləyən, onların gedişini rəsmiləşdirən liberal yüksək -mobilli
cəmiyyət proqramını işləmişdir

• E.Hippel
• K.İ.Var---lamov
√ R.Darendorf
• Lüdviq Erhard
• T.Parson

283. Aşağıdakılardan hansı Alman inzibati-dövlət idarəetmə məktəbinin nümayəndəsi deyil

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

284. Aşağıdakılardan hansı Alman inzibati-dövlət idarəetmə məktəbinin nümayəndəsidir

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

285. Aşağıdakı nəzəriyyələrdən hansı R.Darendorfa məxsusdur

• inzibatçılıq nəzə-riy-yəsi
• milli iqtisadi planlaşdırma nəzəriyyəsi
√ sosial münaqişə nəzəriyyəsi
• dualizm nəzəriyyəsi

286. Almaniya- inzibati-dövlət idarəetməsində sosial münaqişə nəzəriyyəsinin yaradıcısı kimdir

• T.Parson
√ R.Darendorf
• Lüdviq Erhard
• E.Hippel
• K.İ.Var---lamov

287. Almaniya- inzibati-dövlət idarəetməsinə monistik yanaşmanı kimlər təklif edir

• bihevioralizm tərəfdarları



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

288. Lüdviq Erhardın kon-sepsiy-asına görə dövlət inzibatçılığında iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi təd-birləri-nin gücləndirilməsini
nəzərdə tutur

• mülkiyyətin paylanması
√ hamısı
• kapitalın demokratikləşdirilməsi
• sinfi ziddiyyətlərin yumşaldılması üzrə böyük tədbir-lər vasitəsilə konservativ sosial strukturu aradan qaldırılması
• iq-tisadi böhranların yumşaldılması üzrə böyük tədbir-lər vasitəsilə konservativ sosial strukturu aradan qaldırılması

289. Lüdviq Erhardın kon-sepsiy-ası dövlət inzibatçılığının ....... rolunun artırılması ilə bağlı-dır

• əsas iqtisadi resurs
√ sosial
• bərqərar olmasında özül
• xarici «mənəvi» amil
• iri kor-porasiyaların

290. Aşağıdakı fikrlərdən hansı V.Veberə məxsusdur

• Döv-lət insanlarla yaşayır: insan onu əsaslandırır, formalaşdırır, ona rəhbərlik edir və eyni zamanda onu öz taleyi kimi qəbul edərək
orada ya-şayır

√ Dövlət aparatının kəmiyyətcə artırılması və onun so-sial funksiyalarının genişləndirilməsi pis xidmət ola bilər. Dövlətin mexaniki
artımını tələb etmək - vəziyyəti daha da pisləş-dirmək demək--dir

• Biz şahidik ki, cəmiy-yətin inzibati-dövlət idarələri, qanunlar, eləcə də sosial-siyasi struk-tur-la-rın timsalında mövcud olan  qarşıda
formaları insanın xarici da-yaq-la-rıdır

• hamısı
• Müasir adam tamamilə idarəe-dilən olur

291. Almaniya in-zibati-dövlət idarəetməyə sosioloji yanaşma üçün ən tipik konsep-siya kimin konsepsiyasıdır

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

292. «Döv-lət insanlarla yaşayır: insan onu əsaslandırır, formalaşdırır, ona rəhbərlik edir və eyni zamanda onu öz taleyi kimi qəbul edərək
orada ya-şayır» fikri Almaniyada inzibati-dövlət idarəçiliyində kimə məxsusdur

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

293. Klas-sik ənə-nə-lər ruhunda olan alman siyasətçilərinin böyük hissəsi dövlət inzi-bat-çı-lı-ğı-nın təcəssümündə .......................
reallaşması sferasını görür

• innovasiya qərarlarının qəbul edilməsi, layihəyə qədər, layihə qərarlarının təhlili və əsaslandırılması sahəsində müxtəlif xid-mət-lər
tək--lif etməklə layihənin

• əmək potensialının
• məhsul və xidmətlərin
√ transsendental idrakı, daimi dəyərləri və azad-lı-ğın
• insan kapitalının

294. “Almaniyada dövlət ənənələrinin möhkəmliyi səbəbindən indiyə qədər bir konsep-siya möv-cud olmaqda davam edir ki, bu
konsepsiyaya görə siyasət elmi – dövlət-çilikdir” fikri  hansı siyasətçiyə məxsusdur



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

295. Avropadakı inzibati-dövlət idarəetmə məktəbləri arasında ən nü-fuzlusu hansıməktəbidir

• Amerika
• İngiltərə
√ Alman
• İsveç
• Fransız

296. Fransız dövlət inzibatçılığı məktəbinin təhlilində Fransanın keç-miş prezidenti Jiskar d¢Estenin hansı konsepsiyasını tək-lif edir

• Klaster konsepsiyasını
√ sosial dövlət konsepsiyasını
• dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını
• neosfera kon-sepsiyasını
• yetərli elmi-empirik nailiyyətlər dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını

297. Fransız dövlət inzibatçılığı məktəbinin təhlilində Fransanın keç-miş prezidenti Jiskar d¢Estenin hansı kitabını çox əhəmiyyətlidir

• İnsan cəmiy-yətinin gələcəyi
√ Fransız demokratiyası
• İnzi-batçılıq fəl-səfəsi
• Krala şah
• İqtisadi nəzə-riyyənin prin-sip-ləri

298. Filosof dövlət apa-ra-tın-da tərəfdaşlıq haqda yazırdı:

• yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyəti, xüsusən də bələdiyyə və kommunalar səviyyə-sində əhəmiyyətli surətdə genişləndiməyi,
zəhmətkeşləri dövlət işlə-rini idarəetməyə geniş cəlb etməyə təklif edirdi

√ bürokratlar həmişə bir-birini pis yerinə yetirilmiş işə görə müxtəlif sanksiyalardan müdafiə edirlər
• etibarlı, möhkəm, iradəli hakimiyyətin olğunu nəzərə alaraq dövlətə etimatını qeyd edirdilər
• hamısı
• qarşı olmaqlarını vurğulayır, dövlətə olan dərin inamsızlığını, onu zəiflətməyə qeyri-ixtiyari meyilliyini qeyd edirlər

299. Fransız filosofu Alenin fikrincə ünsiyyətin baş verdiyi insanla-rın çevrəsi, yerinə yetirilən işin xarakteri tədricən dövlət qulluqçula-rında
bir sıra xarakterik keyfiyyətləri inkişaf etdirir:

• son dərəcə ehtiyatlılıq
√ hamısı
• skeptisizm
• ədabazlıq
• məxfiliyə meyillik

300. «Radikalların doktrina elementləri»  hansı tanınmış Fransız filosofuna məxsusdur

• M.Ponyatovski
√ Alen
• F.Teylor
• Fayol
• Q.Emerson

301. Fransız inzibati -dövlət idarəçiliyinin yeni tip daha bir radikal nəzə-riy-yə-si kim tərəfindən işlənmişdir

• Q.Ford



√ M.Ponyatovski
• F.Teylor
• Fayol
• Q.Emerson

302. E.Fоr öz konsepsiyasında –

• gəlir vergisinin daha dinamik ol-duğu üçün mərkəzi idarə tərəfindən, daşınmaz əmlakdan alınan vergiləri, o cümlədən bina və ərazi
vergisinin yerli özünüidarələr tərəfin-dən müəy-yən edilib, toplanmasını təklif edir

√ yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyəti, xüsusən də bələdiyyə və kommunalar səviyyə-sində əhəmiyyətli surətdə genişləndiməyi,
zəhmətkeşləri dövlət işlə-rini idarəetməyə geniş cəlb etməyə təklif edirdi

• etibarlı, möhkəm, iradəli hakimiyyətin olğunu nəzərə alaraq dövlətə etimatını qeyd edirdilər
• hökumətə fəaliyyətləri ilə əlaqədar informasiyaların yığıl-ması işinin təşkilində yeni metodlardan istifadəni də təklif edir
• xalqla hakimiyyət arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilər

303. F.Qoqel və A.Qroseye qeyd edirdilər ki, məhz ......... amillər Fransada dövlət institutlarını xüsusilə sabitsizləşdirir

• obyektiv
√ sub-yektiv
• kollektiv
• daxili və xarici
• qanuni

304. F.Qoqel və A.Qroseye «Fransada siyasət» kitabında fransızların dövlətə .......

• inandıqlarını və cəmiyyətin uğurlu gələcəyini dövlətin iqtisadi maraqları ilə üst-üstə düşdüyünü qeyd edirlər
√ qarşı olmaqlarını vurğulayır, dövlətə olan dərin inamsızlığını, onu zəiflətməyə qeyri-ixtiyari meyilliyini qeyd edirlər
• xalqla hakimiyyət arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilər
• heç biri
• etibarlı, möhkəm, iradəli hakimiyyətin olğunu nəzərə alaraq dövlətə etimatını qeyd edirdilər

305. M.Duverje özünün hansı kitabında qeyd edir ki, politoloqların nəzəri konsepsiyaları prezidentə, baş nazirə, dövlət və siyasi xadimlərə
faydalı olmalıdır, əks halda onlar mənalarını itirirlər

• İnsan cəmiy-yətinin gələcəyi
√ Krala şah
• İnzi-batçılıq fəl-səfəsi
• Rəqabət
• İqtisadi nəzə-riyyənin prin-sip-ləri

306. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində Duverje institut anlayışında iki elementi ayrı-ayrı hissələrə parçalayır:

• cismi və əqidəni
√ strukturu  və əqidəni
• hakimiyyət və əqidəni
• strukturu və cismi
• hakimiyyət və mədəniyyəti

307. Fransız inzibati-dövlət idarəetməsində Duverjeyə görə institutlar –

• ümumi hüquqi şəklə salınmış və müəyyən quruluşda olan insan kollektivi yox, sadə hüquq normaları sistemidir

√ insan müna-si-bətlərinin məlum modelləri, konkret münasibətlər isə bunların sürətidir ki, onlar beləliklə, sabit, dayanıqlı və möhkəm
birləşmiş xarakter əldə edir

• qlobal prob-lemlərin həllində aktiv fəaliyyət göstərmək, ixtisaslaşdırılmış, əmək-daşlıq postindustrial cəmiyyətdə dövlətin mühüm
funksiyalarından birinə çevrilmişdir

• hamısı
• bir ideologiyaya və ya ümumi tələbatlara görə birləşmiş, nüfuza və təsbit edilmiş qaydalara tabe olunmuş insan kollektividir

308. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün yeni quruluşuna aid deyil

• biotexnologiyalar



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

309. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün yeni quruluşuna aiddir

• biotexnologiyalar
√ hamısı
• molekulyar elektronika
• multimedia kommunikasiyalar
• qeyri-ənənəvi energetika

310. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün postindustrial quruluşuna aid deyil

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

311. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün postindustrial quruluşuna aiddir

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

312. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün sənaye quruluşuna aid deyil

• avtomobilqayırma
√ proqram təminatı
• elektrotexnika
• neft hasilatı və email
• metallurgiya

313. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün sənaye quruluşuna aiddir

• avtomobilqayırma
√ hamısı
• neft hasilatı və email
• elektrotexnika
• metallurgiya

314. Postindustrial cəmiyyət anlayışının kon-kretləşdirilməsi üçün əsas texnoloji quruluşuna daxildir

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

315. Hansı variantda qeyd edilən cavab «insan aktivləri» dəyərinin işlənilməkdə olan göstəriciləridir

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



316. Sosial problemlərin aşkar edilməsi, öyrənilməsi və qarşısının vax-tında alınması üçün məqsədli ............. istifadə mühüm effekt verə
bilər

• maliyyə büdcəsindən
√ nailiyyət büdcələrindən
• yerli büdcəsindən
• heç biri
• qeyri-büdcə fondlarından

317. Sosial Hesablar Sis-te-minin yaradılması üzrə işlər aşağıda qeyd edilən hansı məqsədə çatmaq üçün yönəldilməlidir:

• yeniləşdirmələrin sosial məsrəflərinin və xeyrinin ölçülməsi
√ hamısı
• sosial tələbatların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə «maliyyə büdcələri»nin yaradılması
• iqtisadi imkanlar və sosial hərəkat indikatorlarının axtarışı
• sosial xərclərin ölçülməsi

318. Cəmiyyətdə korporativ hakimiyyət artdıqca, postindustrial inkişafın tam səciyyə-lən-dirilməsi üçün ............ tətbiq edilməsi zə-rurəti
meydana çıxır

• yerli özünüidarənin qarşılıqlı münasibətləri sisteminin
√ Sosial Hesablar Sisteminin
• sərt in-zi-bati-amirlik sis-te-minin
• baş verənlərin mərkəzində yeni mül-kiy-yət sisteminin
• qarşılıqlı  münasibətlərinin mütərəqqi sisteminin

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

• tənəzzülə uğradır
√ genişləndirir
• sabit saxlıyır
• heç biri
• azaldır

320. Post-in-dus-trial inkişafın makroiqtisadi göstəricilərini, müxtəlif iqtisadi hadisə və təzahürlərin ölçülməsində istifadə edilən aşağıdakı
hansı tip uçot sistemi fəaliy-yət-dədir

• Milli gəlir və milli məhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan əmtəə və xidmətlərin ümumi dəyərini cəmləşdirir və xalis gəlirin ev
təsərrüfatları, hökumət, biznes və xarici iqtisadi agentlər tərəfindən bölüşdürülməsini əks etdirir

√ hamısı

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

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

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

321. Post-in-dus-trial inkişafın makroiqtisadi göstəricilərini, müxtəlif iqtisadi hadisə və təzahürlərin ölçülməsində istifadə edilən aşağıdakı
neçə tip uçot sistemi fəaliy-yət-dədir

• 2.0
√ 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

322. «Az olsun, yaxşı olsun» prinsipi neçənci əsrin ən geniş yayılmış iqtisadi prinsiplərindən biridir

• XXI
√ XX
• XIX
• XVII



• XVIII

323. Analoji müəssisə - şəbəkələr müxtəlif formalarda fəaliyyət göstərir və bu formalara aşağıdakılardan hansı aiddir:

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

324. Korporativ dövlət müxtəlif kanallar sistemi vasitəsilə aşağıda qeyd olunan hansı məsələnin həllini reallaşdırmalıdır:

• Vətəndaşların yaradıcılıq potensialının geniş təkrar istehsalı sfe-rasını fasiləsiz təhsil sistemi qis-mində inkişaf etdirməlidir
√ hamısı
• yüksək texnologiyaların inkişafının prioritet istiqamətlərini müəy-yənləşdirmək
• yüksək texnologiyaların inkişaf sahələrinə investisiya qoyuluşuna yardımçı olmaq

• informasiya şəbəkələrinin yaradılması işini sürətləndirmək, hamının bu sistem-dən istifadə imkanını təmin etmək, bu şəbəkələrin sabit
fəaliyyətini və demok-ratikliyini təmin etmək

325. Azər-baycan cəmiyyətində korporativ hakimiyyətin artması xüsusiyyətləri hansından ibarət ola bilər:

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

326. C.Makdermota görə neçə korporativ sinif mövcuddur

• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 1.0
• 4.0

327. Superindustrial modelin yaradıcısı kimdir

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

328. “Cəmiyyətdə korporativ hakimiyyətin artması xüsusiyyətləri” müasir dövrün aparıcı alimlərindən olan O.Tofflerin hansı modelində
bildirilirdi

• sivilizasiyanın inkişafı
• korporativ holdinq
• reqressiya
√ superindustrial
• iqtisadi  məkanın tarazlıq

329. Platon hansı quruluşu özündən əvvəlki qu-ru-lu-şun – demokra-tiyanın xələfi və bir nəfərin hamını idarə etməsi sistemi kimi
səciyyələndirmişdir

• demokratiyadan
• oliqarxiyadan
• timo-kratiyadan
√ tiraniyanı
• heç biri



330. Mükəmməl quruluşlu dövlətdən kənarlaşmış ən pis dövlət quru-lu-şu-nu Platon ........... adlandırmışdır

• heç biri
• timo-kratiyadan
√ tiraniyanı
• oliqarxiyadan
• demokratiyadan

331. Platon «mənfi tipli» dövlət quruluşundan yəni ……… qorunmağı məq-sə-də-uy-ğun hesab et-miş-dir

√ hamısı
• tiraniyadan
• timo-kratiyadan
• oliqarxiyadan
• demokratiyadan

332. İdeal dövlət haqqında - «Biz düzgün quruluşa malik dövləti əzabları və sağlamlığı onu təşkil edən hissələrdən asılı olan bədənlə
eyniləşdiririk» fikrin sahibi kimdir

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

333. Müasir həyatda Platonun ideal dövlət haqqındakı fikirləri hansı modeli ilə üst-üstə düşür

• iqtisadi  məkanın tarazlıq
• Reqressiya
√ korporativ holdinq
• sivilizasiyanın inkişafı
• superindustrial

334. Əsas peşələri “Emal sənayesi; istehsal, təkrar emal olan” sənaye cəmiyyətində aid olan region hansıdır

• Asiya
√ SSRİ
• Afrika
• Amerika Birləşmiş Ştatları
• Latın Amerikası

335. Əsas peşələri kəndli, mədən fəhləsi, balıqçı, qara fəhlə olan Postindustrial cəmiyyətə aid olan region hansıdır

• Yaponiya
• Qərbi Avropa
• Latın Amerikası
√ Amerika Birləşmiş Ştatları
• Afrika

336. Hasilat sahələri: kənd təsərrüfatı, mədən işləri, balıqçılıq olan “Sənayeyə-qədərki cəmiyyət”ə aid olan region hansıdı

√ Afrika
• heç biri
• Qərbi Avropa
• Amerika Birləşmiş Ştatları
• Yaponiya

337. ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropanın güclü iqtisadiyyata malik olan dövlətlərində korporativ hakimiyyətin artmasının aşağıdakı keyfiyyət
parametrini görmək olar:



• xalq təsərrüfatının hasilat və emal sahələrinin ictimai əmək bölgüsündə struktur payının azalması, əksinə xidmət sferalarının geniş
şəbəkələrinin inkişafı

√ hamısı
• «İntellektual institutların» cəmiyyə-tin aparıcı təsisatlarına çevrilməsi

• elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi və XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq, nəticə etibarilə, cəmiyyətin nəzəri biliklərindən asılılığı
pro-sesini sürətləndirən informasiya texnologiyalarının genişşaxəli inkişafı

• iqtisadiyyatda məşğul olanların əksəriyyətini təşkil edən pe-şə-kar-lar və texniki mütəxəssislərdən ibarət yeni sinfin - texnokratlar
sinfinin formalaşması

338. Postindustrial dövr-də isə əsas iqtisadi resurs rolunu ........ oynayır

• əmək
• sahibkarlıq bacarığı
• torpaq
• kapital
√ informasiya

339. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi sistemində iqtisadi mənafe daşıyıcılarına aiddir

• kiçik və iri sa-hib-kar-lar
• firma və banklar
• muzdlu işçilər və mülkiyyətçilər
• fermer və təsərrüfat üzvləri
√ hamısı

340. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Qiymət siyasəti”nın hansı təsir sahəsinə aid deyil

• ticarət balansının formalaşması
• daxili bazarın qorunması
• iqtisadiyyatın strukturu
√ elmi-texniki tərəqqi
• əhalinin sosial müdafiəsi

341. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Qiymət siyasəti”nın hansı təsir sahəsi var

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

342. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Vergi siyasəti”nın hansı təsir sahəsinə aid deyil

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

343. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Vergi siyasəti”nın hansı təsir sahəsi var

• elmi-texniki tərəqqi
• investisiya fəallığı
• sosial sahə
• inflyasiya
√ hamısı

344. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Kredit siyasəti”nın hansı təsir sahəsinə aid deyil



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

345. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Kredit siyasəti”nın hansı təsir sahəsi var

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

346. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Valyuta-pul təsərrüfatı”nın təsir sahəsinə aid deyil

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

347. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində  “Valyuta-pul təsərrüfatı”nın hansı təsir sahəsi var

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

348. Müasir iqtisadiyyatının idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun özba-şına dəyiş-məsi tamamilə .......

• məqsədəuyğundur
√ yolverilməz olmalıdır
• düzgündür
• heç biri
• münasibdir

349. İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilatı quru-luşunu müəyyən edən parametr-lər hansı düzgün göstərilməmişdir:

• müasir vəziyyətdə dövlətin apardığı iqtisadi siyasət
√ dövlət özlərini idarə edən ayrı-ayrı icmalardan ibarətdirki bunun əhatə genişliyinin səviyyəsi
• dövlət idarəçiliyində işləyən idarəetmə heyətinin tərkibi və peşəkar səviyyəsi
• idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirmə səviyyəsi
• idarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı

350. İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilatı quru-luşunu müəyyən edən parametr-lər aşağıdakılardan hansıdır:

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

351. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi və dövlət idarəetmə funk-siya-larının bazar iqtisadiyyatı şəraitində icrası iqtisadiyyatın idarə edilməsi
sisteminin ideologiyasının dəyişdirilməsini və buna uyğun olan lazımi praktiki işlərin görülməsini zəruri edir:

• dövlət tərəfindən nəzərdə tutulan hər bir verginin müvafiq vergi ödəyici-lərindən tutulmasına təminat
√ hamısı
• təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi fəallığının stimullaşdırılmasına təminat



• iriməqsədli layihələrin həyata keçirilməsində dövlət sahib-kar-lığına təminat
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan fəaliyyətin aparılmamasına təminat

352. Mülkiyyət hüququna təminatı dedikdə hansı mülkiyyət formalarının qorunması nəzərdə tutulur

• özəl mülkiyyətin
√ hamısı
• bələdiyyə mülkiyyətin
• ictimai təşkilatların mülkiyyətin
• dövlət mülkiyyətin

353. Müasir şəraitində demokratik dövlətin idarəetmə sistemi aşağıdakı mühüm vəzi-fələrin yerinə yetirilməsi imkanını yaratmalıdır:

• əməkhaqqının minimum həddinə, müvafiq standartlara uyğun iş şəraitinə dövlət təminatı
√ hamısı
• ç) təhsil, mənzil və sağlamlığın müdafiəsi hüququna təminat
• müxtəlif inzibati, regional və vəzifə imtiyazlarının ləğvinə təminat
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mülkiyyət, əmək, kapital və sosial yardım üzrə gəlirlərə və onların real dəyərinə təminat

354. Dövlət orqanları tərəfin-dən reallaşan ida-rəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsi ayrı-ayrı işgüzar təşki-latların bazar mühitində
işləməsi çərçivəsini ...........

• genişləndirməlidir
√ məhdudlaşdırmalıdır
• inkişaf etdirməlidir
• hamısı
• bərabərləşdirilməlidir

355. De-mokratik dövlətlərdə məqsədyönlülük müxtəlif ictimai qrup və təşkilatların ma-raqlarının ............. yolu ilə aparılır

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

356. Müstəqillik dövründə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası demokratik dövlətə xas olan aşağıdakı cəhətləri özündə
təsbit etmişdir

• xalqın azad şəkildə öz iradəsini bildirməsi
√ hamısı
• şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarına riayət olunması məqsədilə ictimai həyatın bütün sferalarında qanunun aliliyinin təmin olunması
• müstəqil Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil olunması
• mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsində plüralizmin və so-sial-siyasi qüv-və-lərin bərabərhüquqluğunun gözlənilməsi

357. Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlətin qurulması tarixən sınaqdan çıxmış bəzi cəhətlərin bərqərar olmasını zəruri edir:

• xalqın azad şəkildə öz iradəsini bildirməsi
√ hamısı
• şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarına riayət olunması məqsədilə ictimai həyatın bütün sferalarında qanunun aliliyinin təmin olunması
• müstəqil Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil olunması
• mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsində plüralizmin və so-sial-siyasi qüv-və-lərin bərabərhüquqluğunun gözlənilməsi

358. “Qərar”a aid olan cəhət

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

√ insanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə əlaqədar bir neçə fəaliyyət variantından birinin seçilməsidir
• missiyaları yerinə yetirmək üçün maliyyə vəsaitlərinin yaranmasıdır
• heç biri



• konkret məqsədlərə yönəldilmiş tədbirlərin ləğvidir

359. İdarəetmə üzrə məşhur tədqiqatçı Çaster Bernard idarəetməyə .......... prosesi   kimi baxmışdır

• qərarların ləğvi
√ qərarların qəbulu
• qərarın təhlili
• qərarın icrası
• qərarın yaranması

360. Qərarların qəbulu prosesində başlanğıc möv-qeyin təhlil edilməsinin məqsədinə aiddir

• problemin məğzini üzə çıxar-maq
√ hamısı
• təşkilatın inkişaf pers-pek-tiv--lə-ri-ni müəyyən etmək
• pers-pek-tiv--lə-ri-n dəyişilməsinə ola biləcək təhlükələri müəy-yən et-mək-
• müa-sir vəziyyəti qiymətləndirmək

361. Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbulu prosesində ilkin mərhələ kimi baş-lanğıc mövqeyin hərtətəfli təhlilini hansı alim
göstərmişdir

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

362. Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbulu prosesinə aid hansı mərhələni göstərmək olmaz:

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

363. Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbulu prosesinə aid hansı mərhələni göstərmək olar:

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

364. Dövlət inzibati-idarəetmə sistemində innovasiyaların tətbiq edilmə-sinin ardıcıl formasına aid olan cəhət –

• bu formanın səmərəliliyinin əsas şərti funksiyaların  və bütün məq-səd qruplarının məsuliyyətinin dəqiq müəyyən olunmasıdır
√ innovasiya fəaliyyətinin mərhələlərlə, bütün funk-sional şöbələrdə növbə ilə keçirilməsini nəzərdə tutur

• aryı-ayrı konkret şöbədə mərhələnin başlanmasından sonra nəticələr təşkilatın rəh-bər-liyinə verilmir, o innovasiyaların tətbiqinin
davam etdirilməsinin məq-sədəuyğunluğu haqqında qərar qəbul edə bilməz

• hamısı

•
innovasiya layihələrinin tət-biq-edilmə müddətinin 30-70%, konstruksiya dəyişikliklərinin sayı-nın 65-80% azalması; qərarların həyata
keçirilməsi keyfiyyətinin 200-600% yük-səl-məsi; kollektivdə yaradıcılıq  atmosferinin yaradılması və innova-si-yalara müqavimətin
azalması  kimi üstünlüklər qeyd olunur

365. Dövlət inzibati-idarəetmə sistemində innovasiyaların tətbiq edilmə-sinin hansı müxtəlif formaları var

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



366. Dövlət inzibati-idarəetmə sistemində innovasiyaların tətbiq edilmə-sinin neçə forması var

• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

367. Dövlət inzibati-idarəetməsində innovasiya riskləri qrupuna aid olmayanı tapın

• siyasi risklər
√ zaman riskləri
• texniki risklər
• ekoloji risklər
• iqtisadi risklər

368. Dövlət inzibati-idarəetməsində innovasiya riskləri qrupuna aiddir

• texniki risklər
• siyasi risklər
• iqtisadi risklər
√ hamısı
• ekoloji risklər

369. Dövlət inzibati-idarəetməsində ekoloji risklərə aid olan cəhət -

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

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

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

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

370. Dövlət inzibati-idarəetməsində texniki risklərə aid olan cəhət -

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

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

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

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

371. Dövlət inzibati-idarəetməsində iqtisadi risklər aid olan cəhət –

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

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

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

• hamısı

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

372. Dövlət inzibati-idarəetməsində siyasi risklər –

• resursların və ya xərclərin, inflyasiyanın səviyyəsinin və s. kifayət qədər dəqiq olmayan dərəcədə qiymətləndirilməsi;



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

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

• hamısı

• layihədə istifadə olunan texnologiyaların, tikinti konstruksiyalarının və s. etibarlılığının təhlilinin  kifayət qədər dəqiq olmayan dərəcədə
qiymətləndirilməsi;

373. Dövlət inzibati-idarəetməsi üçün innovasiya riskləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan neçə qrupa ayrılır

• 3.0
√ 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

374. Hansı mərhələdə layihənin variantları ya öz qüvvələri hesabına, ya da məsləhət şirkətlərinin cəlb edilməsi vasi-təsilə öyrənilir

• birinci mərhələdə
√ üçüncü mərhələdə
• dördüncü mərhələdə
• bütün mərhələlərdə
• ikinci mərhələdə

375.
İnnovasiya fəaliyyətində hansı mərhələdə layihənin reallaşdırılacağı  bazarın və mühitin, bu-nun üçün lazım olan resursların, vergi,
amortizasiya və maliyyə-kredit siyasətinin, həmçinin, ekoloji və digər normativlərin layihənin səmə-rəliliyinə təsirinin təhlili həyata
keçirilir

• birinci mərhələdə
√ ikinci mərhələdə
• dördüncü mərhələdə
• bütün mərhələlərdə
• üçüncü mərhələdə

376. Hansı mərhələdə layihə ideyasının həyata keçirilməsi zərurəti və imkanları təhlil edilir, əlverişli innovasiya şəraiti təhlil olunur

• ikinci mərhələdə
√ birinci mərhələdə
• dördüncü mərhələdə
• bütün mərhələlərdə
• üçüncü mərhələdə

377. İnnovasiya fəaliyyətində qərarları qəbul etmək üçün həlledici mərhələ -

• istehsal mərhələsidir
√ innovasiyaya qədər olan mər-hələdir
• innovasiyadan sonraki mər-hələdir
• heç biri
• istehsaldan sonraki mərhələdir

378. İnnovasiya layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsi ideyanın yaranmasından qərarın qəbul edilməsinə qədər hansı fazaları əhatə
edir

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

379. Ekspertlər restrukturizasiyasının əsas üç istiqamətini müəyyən-ləş-di-rirlər



• 6.0
√ 3.0
• 5.0
• 2.0
• 4.0

380. Aşağıdakılardan hansı restrukturizasiyasının istiqamətinə aiddir:

• xaricdə müstəqil firmalar arasında kommersiya əlaqələrinin inkişafının strateji alyansların formalaşması

√ idarəetmənin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə az səmərəli quruluş halqalarının aradan qaldırılması, həmçinin, nəzarət funksiyasını
asan-laş-dırmaq məqsədilə quruluşun təkmilləşdirilməsi

• isteh-sal-sənaye və iqtisadiyyatın digər sahə-lə-rinin istehsal xa-rak-terli məhsul və xidmətlərə olan tələbatlarının ödənilməsi üzrə
xü-su-siləşdirilmiş təşkilatlar şəbəkəsinin yaradılmas

• iqtisadi-strateji fəa-liy-yət-lərin işlənib hazırl-an-ma-sın-da müəssisə və firmalara konsaltinq və auditor xidmətlərinin gös-təril-mə-si
üçün təşkilatlar şəbəkəsinin yara-dıl-ması

• in-for-ma-si-ya-nın əsas iqtisadi resursa çevrilməsi müasir korpo-rasiyanın fəaliy-yəti

381. Operativ qərar siyasi oyunun hansı səviyyəsində qəbul edilir

• hamısı
• fərq etməz
√ орtа
• böyük
• kiçik

382. Məqsədin ölçülməsi nöqteyi-nəzərindən  aşağıdakı hansı məsə-lələr üzərində dayanmaq lazımdır:

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

383. Strateji məqsədlər elə nəticələrdir ki, dövlət menecmenti buna hansı zaman müddətində istiqamətlənməlidir

• qısa müddətdə (1-2 il)
• anı müddətdə
√ uzun müddət (5-10 il)
• vaxtaşırı

384. Strateci menecment aşağı-dakıları hansını əhatə etməməlidir:

• perspektivləri  və məqsədləri  düzgün müəyyən etmək
√ dövlət strukturlarının passiv işə səfərbər olunmasına ali rəh-bərliyin məcbur edilməsi
• planlaşdırma  və cari  qərarların qəbul edilməsi çərçivəsinin qəbulu
• dövlət inzibatçılığına ciddilik və daxili vəhdətin verilməsi
• dövlət idarəetməsinin təşkilinin bütün əsas problemlərini nəzərə almaq

385. Xarici ekspertlərin rəylərinə görə, strateci menecment aşağı-dakıları əhatə etməlidir:

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

386. Strateji  dövlət menecmenti aşağıdakı hansı məsələni həll etməlidir:

• qoyulan məsələləri həlli üçün yolların araşdırılması, gələcək proqnozların istiqamətləndirilməsi, müstəqil azad toplaşmanı
məhdudlaşdırmalıdır



√ qoyulan məqsəd bir neçə ili qabaqlamalıdır, məqsədlərə çatmaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onlara çatmaq üçün müvafiq təşkilati
resurslar axtarmalıdır

• yaranan problemləri bir neçə il qabaqlamalı, cəmiyyətdə sosial rifahı bərqərar etməli
• heç biri
• yerlərdə problemlərin təhlili, təkcə ədalət prinsipini yox bərabərlik prinsiplərinidə üstün tutmamalıdır

387. “Vəziyyətin qiymətləndirilməsi” Professoru Joffri Straussmen me-necerin siyasi mühitin məhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nə-zərə
almaqla, strateji dövlət menecmentinin işlənib hazırlanmasının neçənci  mərhələsidir

• ikinci
√ birinci
• dördüncü
• beşinci
• birinci

388. Professoru Joffri Straussmen me-necerin siyasi mühitin məhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nə-zərə almaqla, strateji dövlət
menecmentinin işlənib hazırlanmasının birinci  mərhələsini tapın:

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

389. Professoru Joffri Straussmen me-necerin siyasi mühitin məhdudlaşmasına adaptasiya olmasını nə-zərə almaqla, strateji dövlət
menecmentinin işlənib hazırlanmasının üç mərhələsini göstərir:

• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

390. Hansı siyasətçi dövlət quruluşunda işgüzar dairələrin çətinliklərini  belə izah edir: əksər biznesmentlər höku-mət-də nazir postu tutduqda
narahatlıq hissi  keçirirlər

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

391. Postindustrial dövlətdə vətəndaşlar arasındakı populyarlığa uyğun olaraq siyasi par-tiyalar hər ilin konkret günündə .........
formalaşdıracaqdır

• prezidenti
√ parlamenti
• dualizmi
• heç biri
• iqtisadi kottecləri

392. Postindustrial dövlət quruluşu şəraitində vətəndaş hansı hüquqa malik olacaqdır

• iş
• yerdəyişmələr
• inam
√ hamısı
• söz azad--lığı

393. Postindustrial dövlət quruluşu ölkələrin siyasi sistemlərinin əsasını onun hansı sistem-bazisi tutur



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

394. Postindustrial dövlət quruluşu ölkələrin siyasi sistemlərinin əsasını onun neçə sistem-bazisi tutur

• 6.0
• 4.0
√ 3.0
• 5.0
• 2.0

395. Postindustrial cəmiyyətin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərindən səhv olanı tapın:

• cəmiyyətin siyasi üstqurumundan onun iqtisadi bazisinə çevrilən dövlətin yaran-ması, başqa sözlə, cəmiyyətin siyasi hüquqlarının
reqla-ment-ləş-dirilən institutdan onun sosial-hüquqi hüquqlarını təmin edən dövlətin yaradılması

√ dünya so-sialist sistemi ölkələrində maddi tərəqqi prinsipi xarakterikdir
• ənənəvi müxtəlif sinifli cəmiyyətdən, postindustrial hakimiyyətin mülkiyyətçi monosinifli cəmiyyətə çevrilməsi

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

• vətəndaşların dövlət səhmdarlarına müvafiq olaraq real ali hakimiyyət daşıyıcılarına çevrilməsi

396. Postindustrial cəmiyyətin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakı-lar-dan ibarətdir:

• cəmiyyətin siyasi üstqurumundan onun iqtisadi bazisinə çevrilən dövlətin yaran-ması, başqa sözlə, cəmiyyətin siyasi hüquqlarının
reqla-ment-ləş-dirilən institutdan onun sosial-hüquqi hüquqlarını təmin edən dövlətin yaradılması

√ hamısı
• ənənəvi müxtəlif sinifli cəmiyyətdən, postindustrial hakimiyyətin mülkiyyətçi monosinifli cəmiyyətə çevrilməsi

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

• vətəndaşların dövlət səhmdarlarına müvafiq olaraq real ali hakimiyyət daşıyıcılarına çevrilməsi

397. İnformasiya cəmiyyətində ev təsərrüfatı və ailə «istehsalın» ilkin özəyinə çevri-lir və ....... formasında təzahür edir

• iqtisadi kotteclər
√ elektron kotteclər
• arbitr
• peşəkarlar cəmiyyəti
• intensiv elmi cəmiyyətlər

398. Vahid informasiya-kom-munikasiya fəzasının formalaş-dı-rıl-ma-sı, nəinki sosial və institusional, habelə texno-loji olaraq bu
kom-pleks-də:

• postindustrial dövlətin
√ hamısı
• vətən-daşların; nəhayət
• vətəndaş cəmiyyətləri institutlarının və ölkə-nin idarə edilməsinin birləşdirilməsini təmin edir
• təsərrüfatçılıq subyekt-lərinin

399. Elmi-tədqiqat işlərinə ayrılmış büdcə vəsaitlərinin həcminə görə hansı dünya ölkələri arasında öndə gedir

• Çin
√ ABŞ
• Türkiyə
• Fransa
• Azərbaycan

400. Ticarət, nəqliyyat, anbar, ra-bitə, maliyyə institutları, sığorta sis-te-mi, daşınmaz əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sfe-raları BMT-nin
təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir



• birinci
√ üçüncü
• dördüncü
• beşinci
• ikinci

401. Metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elekt-ro-energetika, qaz və su təchizatı BMT-nin təsnifatına əsasən
iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir

• birinci
√ ikinci
• dördüncü
• beşinci
• üçüncü

402. Kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsər-rüfat-ları BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir

• ikinci
√ birinci
• dördüncü
• beşinci
• üçüncü

403. BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın üçüncü sektoruna aiddir

• kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsər-rüfat-ları
√ ticarət, nəqliyyat, anbar, ra-bitə, maliyyə institutları, sığorta sis-te-mi, daşınmaz əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sfe-raları aiddir
• anbar, ra-bitə, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika və su təchizatı
• metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kənd təsərrüfatı
• metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elekt-ro-energetika, qaz və su təchizatı

404. BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın ikinci sektoruna aiddir

• kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsər-rüfat-ları
√ metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elekt-ro-energetika, qaz və su təchizatı
• anbar, ra-bitə, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika və su təchizatı
• metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kənd təsərrüfatı
• ticarət, nəqliyyat, anbar, ra-bitə, maliyyə institutları, sığorta sis-te-mi, daşınmaz əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sfe-raları aiddir

405. BMT-nin təsnifatına əsasən iqtisadiyyatın birinci sek-toruna aiddir

• metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sənayesi, tikinti, elekt-ro-energetika, qaz və su təchizatı
√ kənd təsərrüfatı, meşə, su, ovçuluq və balıqçılıq təsər-rüfat-ları
• anbar, ra-bitə, emal sənayesi, tikinti, elektroenergetika və su təchizatı
• metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kənd təsərrüfatı
• ticarət, nəqliyyat, anbar, ra-bitə, maliyyə institutları, sığorta sis-te-mi, daşınmaz əmlak, dövlət xidmətləri, xidmət sfe-raları aiddir

406. Avtomobilqayırma, metallurgiya, elektrotexnika, neft hasilatı və emalı əsas texnoloji quruluşlar hansı təsnifatına aiddir

• postindustrial quruluş
√ sənaye quruluşu
• yarımkeçiricilər texnologiyası
• heç biri
• yeni quruluş

407. Sahibkarlıq gəliri –

• cəmiyyətin texnoloji, iqtisadi və sosial təşkilində baş verən dəyi-şikliklər məcmusu nəticəsidir
√ sahibkarın istehsal amillərini riskli innovasiya yanaşması ilə qovuşdurmasından yaranan xüsusi qabiliyyətlərinin nəticəsidir



• sosial faydalılığın bu və ya digər rifahının bölüşdürülməsini meydana gətirən ictimai marağın ortaya çıxması nəticəsidir
• hamısı

• işlərin müddətini azaltmaq,  şəxsi və kollektiv məsuliyyətini yük---səltmək, kənar məsləhətçiləri cəlb etmək, funksiyaların də--qiq
pay--laşdırılması nəticəsidir

408. Sahibkarlığın məqsədi –

• müflisləşmə
√ yüksək mən-fə-ət
• minimum gəlir
• heç biri
• ifrat inhisarcılıq

409. Sahibkar isə iqtisadi fəaliyyətin və bazar münasibətlərinin əsas ......

• obyektidir
√ subyektidir
• qoruyucusudur
• hamısı
• tənzimləyicisidir

410. Sənayedə pablik rileyşnz qarşısında hansı əsas məsələ mövcuddur

• dinamik inkişaf çərçivəsində işçilərin ixtisaslarının artırılması ilə münasibətlərin korlanması və ixtisarların genişlənməsidir

√ özünün alıcıları, səhmdarları, işçiləri ilə kontakt yaratmasıdır və kəskin rəqabət şəraitində şirkətin əmtəə və xidmət bazarlarının
genişləndirilməsidir

• cari böhranlı vəziyyətdən ölkənin çıxması prosesində ekoloji vəziyyəti sabitləşdirmək
• heç biri
• təşkilatın nüfuzunun qorunması üzrə fəaliyyətin darlaşdırılması və reklam işlərinin genişləndirilməsi

411. Biznesdə pablik rileyşnz fərqli, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan neçə fəaliyyət sahəsini tapın:

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

412. Biznesdə pablik rileyşnz fərqli, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan neçə fəaliyyət sahəsinə bölünür:

• 3.0
√ 4.0
• 5.0
• 7.0
• 2.0

413. Biznesdə cəmiyyətlə əlaqələr qurulması üzrə peşəkarlar aşağıdakı hansı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə bilərlər:

• insanın fəaliyyət tərzinin anlaşılmasının tədqiqi üzrə məsləhətlərin ve-ril-məsi
√ hamısı
• heyət, malgöndərən və alıcılarla qarşılıqlı münasibətlərin yaxşı-laş-dırılması
• sənaye əlaqələrinin yaxşılaşdırılması
• şəxsi və ictimai maraqların uzlaşdırılması

414. Pablik rileyşnz fəaliyyətini aid olan sahə deyil

• ictimai münasibətlər
√ insan sağlamlığı
• sənaye əlaqələri
• maliyyə əlaqələri



• beynəlxalq əlaqələr

415. Pablik rileyşnz fəaliyyətinin mühüm rol oynadığı  sahə hansıdır

• ictimai münasibətlər
√ hamısı
• sənaye əlaqələri
• maliyyə əlaqələri
• beynəlxalq əlaqələr

416. Geniş mənada pablik rileyşnz cəmiyyətlə əlaqələrin qurulmasının aşağıdakılardan hansı əsas istiqamətini əhatə edir

• ictimai münasibətlər
√ hamısı
• sənaye əlaqələri
• maliyyə əlaqələri
• dövlətlə əlaqələr

417. Geniş mənada pablik rileyşnz cəmiyyətlə əlaqələrin qurulmasının neçə əsas istiqamətini əhatə edir:

• 2.0
√ 10.0
• 4.0
• 7.0
• 3.0

418. Mövcud iqtisadi durumda respublikamızdakı sosial problemlər və onların qar-şısının alınması yollarını ümumiləşdirilmiş şəkildə hansını
göstərmək olar

• döv-lətin bu sa-hə-də-ki sosial siyasəti əsas etibarilə mövcud səviyyənin gələcəkdə daha da en-mə-mə-sinə, sonralar isə yoxsulluğun
miqyasını məh-dudlaşdırmaq, perspektivdə isə əha-linin həyat səviyyəsinin yük-səldilməsi üçün şərait yaratmaqdan ibarət olmalıdır

√ hamısı
• müasir sosial siyasətin ən mühüm cizgilərindən biri də əha-li-nin gə-lir-lə-ri-nə dövlətin əsas sosial təminatçı olmasıdır

• əhalinin zəif müdafiə olunan təbəqələrinin, xüsusilə də Qarabağ mühari-bə-si əlillərinin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasını diqqət
mərkəzində saxla-ma-lıdır, şəhid ailələrinin bütün sosial prob-lemləri yüksək səviyyədə həll olun-malıdır

•
həyat səviyyəsinin sabitliyinin təmin edilməsi və onun tədricən yüksəl-dil-mə-sinə əsaslı şəraitin yaradılması üçün cəmiyyətin aktiv
əmək qabiliyyətli his-sə-si-ni yüksək məhsuldar və səmərəli əməklə, yaxud sahibkarlıq fəaliyyəti ilə öz ri-fah-ını yüksəltməkdən ötrü
sti-mul-laş-dırmaq lazımdır

419. R.Fişer və S.Braunun danışıqlar pro-sesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün “diqqətlilik” amilinə aid olan cəhət
hansıdır

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

√ əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla  məslə-hət-ləşmələr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibətlər yaxşı-laşacaqdır
• tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqu-mentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu inandırmağa çalışın
• tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diq-qətsizlik qarşılıqlı sərfəli qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır

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

420. R.Fişer və S.Braunun danışıqlar pro-sesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün “inandırma” amilinə aid olan cəhət
hansıdır

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

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

• tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqu-mentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu inandırmağa çalışın
• tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diq-qətsizlik qarşılıqlı sərfəli qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır
• əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla  məslə-hət-ləşmələr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibətlər yaxşı-laşacaqdır

421. R.Fişer və S.Braunun danışıqlar pro-sesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün “başadüşmə” amilinə aid olan cəhət
hansıdır



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

√ tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diq-qətsizlik qarşılıqlı sərfəli qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır
• tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqu-mentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu inandırmağa çalışın

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

• əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla  məslə-hət-ləşmələr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibətlər yaxşı-laşacaqdır

422. R.Fişer və S.Braunun danışıqlar pro-sesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün “səmərəlilik” amilinə aid olan cəhət
hansıdır

• tərəfdaşı həmişə başa düşməyə çalışın, ona qarşı diq-qətsizlik qarşılıqlı sərfəli qərarların hazırlanması imkanlarını məhdudlaşdırır

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

• tərəfdaşı öyrətməyin, onun arqu-mentləri üçün açıq olun və öz növbəsində, onu inandırmağa çalışın

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

• əgər əks tərəf sizi dinləmirsə, onda onunla  məslə-hət-ləşmələr aparmağa çalışın, bundan sonra münasibətlər yaxşı-laşacaqdır

423. Aşağıdakılardan hansı R.Fişer və S.Braunun danışıqlar pro-sesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün göstərdiyi amildir:

• səmərəlilik
√ hamısı
• inandırma
• diqqətlilik
• başadüşmə

424. R.Fişer və S.Braunun danışıqlar pro-sesində konstruktiv əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq üçün neçə əsas amil göstərirlər

• 5.0
√ 6.0
• 3.0
• 2.0
• 4.0

425.
Proqnozlaşdırmanın hansı metodu əvvəllər tətbiq edilən fəaliyyət prin-sip-lə-rindən istifadə etməklə öyrənilən obyektin tələb olunan
xarakteristikalarına çat-mağın mümkün olmamasına, eyni zamanda yeni fəaliyyət prin-sip-lə-rindən istifadə imkanlarını nəzərə almaqla
öy-rə-nilən obyektin inkişafının geniş spekteri alternativlərinə olan tələbatın müəyyən edilməsinə əsaslanır

• eksperimental metod
√ funksional metodu
• indeks metodu
• kombinələşdirilmiş metodu
• normativ metodu

426. Proqnozlaşdırmanın hansı metodu mövcud şəraitlə müqa-yi-sədə gələcəkdə hər hansı şəraitin dəyişilməsini xarak-terizə edən
indeks-lərin köməyi ilə obyektin mövcud göstəricilərinin qiymətlərinin gələcək dövrlərə uyğunlaşdırılmasına əsaslanır

• eksperimental metod
√ indeks metodu
• funksional metodu
• kombinələşdirilmiş metodu
• normativ metodu

427. Proqnozlaşdırmanın hansı metodu iqtisadi və təşkilati-texniki gös-tə-ri-cilər arasında asılılığın müəyyən edilməsinə və obyektin gələcək
in-kişaf oriyentirinin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır

• eksperimental metod
√ normativ metodu u
• funksional metodu
• kombinələşdirilmiş metodu



• indeks metodu

428. Proqnozlaşdırmanın hansı metodundan kütləvi is-teh-sa-lın elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri mərhə-ləsində, həmçinin,
isteh-salın təşkilati-texniki cəhətdən hazırlanması mərhələsində istifadə edilir

• kombinələşdirilmiş metodu
• funksional metodu
√ eksperimental metodu
• indeks metodu
• normativ metodu

429. Proqnozlaşdırmanın parametrik metodları hansı növə bölünür

• texniki-iqtisadi, sosial və demoqrafık
√ xüsusi çəki göstəriciləri və reqressiya bərabərliyi üzrə
• hamısı
• kompleks, sahəvi, sahələrarası
• aşağı əməkhaqqı, tə-qaüd və müavinət

430.
Təcrübədə hər hansı obyektin yara-dılmasının ilkin mərhələsində çox vaxt gələcək obyektin məlum parametrlərinin miqdarı və
istehsalın təşkilati-texniki səviyyəsi haqqındakı göstəricilər məhdud olur, belə şəraitdə qərar qəbul etmək üçün daha sadə, lakin nisbətən
az dəqiq olan proqnozlaşdırma me-todu –................... tətbiq  etmək olar

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

431. Qərarların qəbulu vəzifələrinin təsnifləşdirilməsi zamanı elmi ədəbiyyatlarda təsnifləşdirmə meyarı kimi aşağıdakılardan hansından
istifadə olunur:

• məqsədlərin sayı
• informasiyanın əldə edilməsi üçün eksperimentdən istifadə;
√ hamısı
• informasiyanın müəyyənliyi səviyyəsi;
• qərar qəbul edən şəxslərin sayı;

432. Perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna isti-qamətlənmiş qərarlar adlanırlar

• sabitləşdirici qərarlar
• strateji qərarlar
√ perspektiv qərarlar
• operativ qərarlar
• cari qərarlar

433. Müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təş-kilat xarici mühitə uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif
edən qərarlar adlanırlar

• cari qərarlar
• perspektiv qərarlar
√ strateji qərarlar
• operativ qərarlar
• sabitləşdirici qərarlar

434. Sabitləşdirici qərarlara aid olan cəhət hansıdır

√ təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyət-lərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
• konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir
• perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna isti-qamətlənmiş qərarlardır
• perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiq-ləşdirir



• müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təş-kilat xarici mühitə uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif
edir

435. Operativ qərarlara aid olan cəhət hansıdır

• təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyət-lərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
• perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna isti-qamətlənmiş qərarlardır

• müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təş-kilat xarici mühitə uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif
edir

• perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiq-ləşdirir
√ konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir

436. Perspektiv qərarlara aid olan cəhət hansıdır

• perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiq-ləşdirir

• müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təş-kilat xarici mühitə uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif
edir

• təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyət-lərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
√ perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna isti-qamətlənmiş qərarlardır
• konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir

437. Strateji qərarlara aid olan cəhət hansıdır

• perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna isti-qamətlənmiş qərarlardır
• təşkilatın, onun altsistemlərinin lazımi vəziyyət-lərdən çıxmaması üçün qəbul edilir
• konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir
• perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiq-ləşdirir

√ müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təş-kilat xarici mühitə uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif
edir

438. Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarlar aşağıdakı kimi təsnif-ləşdirilir

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

439. Qərarlar zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləş-dirilir. Bu təsnifləş-dirmə qrupuna aid olmayanı tapın

• birdəfəlik qərarlar
• qısamüddətli qərarlar
• uzunmüddətli qərarlar
• ortamüddətli qərarlar
√ sistemlilik qərarlar

440. Qərarların zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləş-dirilir:

• uzunmüddətli, ortamüddətli və müddətsiz qərarlar
• heç biri
• fasiləli və fasiləsiz qərarlar
√ uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli və birdəfəlik qərarlara
• uzunmüddətli, qısamüddətli və müddətsiz qərarlar

441. Qərarların təsnifləşdirilməsi onları hazırlama ardıcıl-lı-ğı-na və qəbuluna görə bölünür

• sistemlilik, iyerarxiya, tabeçilik və tsiklik qərarlara
• sistemlilik, iyerarxiya, tabeçilik və kollektiv qərarlara
• tabeçilik və tsiklik, qarışıq və kollektiv qərarlara
√ indivi-dual, qrup, qarışıq və kollektiv qərarlara
• indivi-dual, qrup, tabeçilik və tsiklik qərarlara



442. Qərarların təsnifləşdirilməsi onları hazırlama ardıcıl-lı-ğı-na və qəbuluna görə qərarlar neçə yerə bölünür

• 3.0
• 6.0
• 5.0
√ 4.0
• 2.0

443. Qərarlar hansı meyara görə qruplaşdırılır:

• tsiklik
• iyerarxiya
√ hamısı
• tabeçilik
• sistemlilik

444. Bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçim hansı qərarlara aid edilir

• intuitiv qərarlar
√ mülahizələrə əsaslanan qərarlar
• impulsiv qərarlar
• inert qərarlar
• tarazlaşmış qərarları

445. Məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq qabiliyyəti adlanır

• mülahizələrə əsaslanan qərarlar
√ intuitiv qərarlar
• impulsiv qərarlar
• inert qərarlar
• tarazlaşmış qərarları

446. İnert qərarlara aid olan cəhət –

• intuisiya – məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq qabiliyyətidir
√ bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici fəaliyyət ideyaların yaradılması üstünlük təşkil edir
• məmurlar tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiy-mətləndirilir və onlar işə maksimal tənqidlə yanaşırlar
• hamısı
• bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçimdir

447. Mülahizələrə əsaslanan qərarlara aid olan cəhət

• intuisiya – məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq qabiliyyətidir
√ bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçimdir
• məmurlar tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiy-mətləndirilir və onlar işə maksimal tənqidlə yanaşırlar
• hamısı
• bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici fəaliyyət ideyaların yaradılması üstünlük təşkil edir

448. İntuitiv qərarlara aid olan cəhət –

• bilik və ya əldə edilmiş təcübə ilə şərtlənən seçimdir
√ intuisiya – məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq qabiliyyətidir
• məmurlar tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiy-mətləndirilir və onlar işə maksimal tənqidlə yanaşırlar
• hamısı
• bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici fəaliyyət ideyaların yaradılması üstünlük təşkil edir

449. İdarəetmə qərarları hansı idarə-etmə funksiyaları ilə ilə əlaqəlidir

• planlaşdırma



√ hamısı
• koordinasiya
• motivasiya
• təşkiletmə

450. İdarəetmə prosesinin əsasıdır –

• rəqabət
√ ida-rə-etmə qərarları
• risk
• innovasiya
• qloballaşma

451. İda-rə-etmə qərarları –

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

√ idarə olunan sistemin fəaliyyətinin obyektiv qanunlarının öy-rə-nil-məsinə və onun fəaliyyəti haqqında informasiyaların təhlilinə
əsaslanaraq idarəetmə sub-yek-tinin yaradıcı və iradə fəaliyyəti, təsiridir

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

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

452. Hər bir şəxsin öz şəxsi həyatındakı qəbul etdiyi qərar onun savadı və təcrübəsinə arxalanır –

• məqsəd
√ peşəkarlıq
• əmək bölgüsü
• missiya
• nəticələr

453. İda-rəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aid deyil:

• məqsəd
√ rəqabət
• əmək bölgüsü
• peşəkarlıq
• nəticələr

454. İda-rəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aiddir:

• məqsəd
√ hamısı
• əmək bölgüsü
• peşəkarlıq
• nəticələr

455. İnsanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə əlaqədar bir neçə fəaliyyət variantından birinin seçilməsi adlanır

• missiya
√ qərar
• fərman
• əmr
• məqsəd

456. Hansı alim ayrılıqda götürülmüş sənaye müəs-sisələrinin xammal mənbələrinə və məhsulun satış bazarlarına nəzərən optimal
yerləşdirmə məntəqəsinin tapılması metodunu işləyib hazırlamışdır

• Y.Tyünen
√ V.Launhardt



• D.Trumen
• F.Hersberq
• A.Veber

457. Məhz bu alimlərin işləri klaster nəzəriyyəsinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir

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

458. İstehsalın yerləşdirilməsi (lokallaşdırma) nəzəriyyəsi hansı alimlərin tərəfindən işlənilmişdir

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

459.
İnsanları öz şəxsi bizneslərini qurmağa maraq-landiran, yeni fəaliyyətə başlamış müəssisələrin novator məhsullar isteh-sa-lında onları
dəstəkləyən, müəssisələrin inkişafına təkan verən mühiti yaradan və innovasiyalı biznesin təşkil edilməsində sahibkarlara yardımçı olan
təşkilat adlanır

• ev təsərrüfatları
• bank
√ biznes inku-bator
• heç biri

460. Azərbaycanda ilk dəfə neçənci ildə  “Tədris Biznes-İnkubator” yara-dıldı

• 2001.0
√ 2005.0
• 1997.0
• 2010.0
• 2003.0

461. Azərbaycanda ilk dəfə hansı universitet nəzdində  “Tədris Biznes-İnkubator” yara-dıldı

• Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında
√ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində  sssss
• Qafqaz Universitetində
• Qərb Universitetində
• Bakı Dövlət Universitetində

462. Tədris biznes inku-bator hansı funksiyanı yerinə yetirir:

√ hamısı

• yerli və xarici kiçik, orta və iri sahibkarlıq sahəsində  qabaqcıl təc-rübə ilə tanışlıq məqsədilə elmi seminarların və praktikumların təşkil
olunması

• menecment, sahibkarlıq fəaliyyəti, heyətin idarə edilməsi, krea-tiv menecment, innovasiya menecmenti, antiböhranlı idarəetmə və s.
fən-lərin yeni metodika ilə tədrisi

• biznes planlarının tərtib edilməsi, menecmentin ümumi və xüsusi məsələləri, liderlik, korporativ menecment, problemli situasiyalar-da
davranış və s. movzularda treninqlərin keçirilməsi

• nəzəri və praktiki biliklərin konkret situasiyalarda tətbiqi

463. Kiçik müəssislərin inkişafina mane olan faktorlar hansıdır

• yüksək vergi dərəcələri
√ hamısı
• Əmtəələrin rəqabətqabiliyyətinin aşağı olması



• İqtisadi mühitin qeyri-stabilliyi
• informasiya mühitinin zəifliyi

464. Regionun iqtisadi inkişafında biznes-inkubator hansı funk-siyanı həyata kecirmir

• yeni müəssisələrin yaradılması
√ özəlləşdirmə prosesinin təşkili və qiymətin müəyyənləşdirilməsi
• artıq fəaliyyətdə olan müəssisələrin qorunub saxlanılması
• mövcud müəssisələrin daha da genişləndirilməsi
• digər rayonlardan mövcud müəssisələrin regiona cəlb edil-məsi

465. Regionun iqtisadi inkişafında biznes-inkubator hansı funk-siyanı həyata kecirir

• yeni müəssisələrin yaradılması
√ hamısı
• artıq fəaliyyətdə olan müəssisələrin qorunub saxlanılması
• mövcud müəssisələrin daha da genişləndirilməsi
• digər rayonlardan mövcud müəssisələrin regiona cəlb edil-məsi

466. Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Psixoloji dəstək” istiqamətinə aid olan cəhət hansıdır

• burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə
verilir

√ rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı
aşılamaq

• təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənil-məsində güzəştlər
edilməsi, maliyyə axınının təşkili

• hamısı

• müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları
ilə təmin etmək, biznes planlanların, in-vestisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

467. Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Maliyyə dəstəyi” istiqamətinə aid olan cəhət hansıdır

• burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə
verilir

√ təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənil-məsində güzəştlər
edilməsi, maliyyə axınının təşkili

• rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı
aşılamaq

• hamısı

• müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları
ilə təmin etmək, biznes planlanların, in-vestisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

468. Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Tədris-metodiki dəstək” istiqamətinə aid olan cəhət hansıdır

• burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə
verilir

√ müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları
ilə təmin etmək, biznes planlanların, in-vestisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

• rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı
aşılamaq

• hamısı

• təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənil-məsində güzəştlər
edilməsi, maliyyə axınının təşkili

469. Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara “Servis dəstəyi” istiqamətinə aid olan cəhət hansıdır

• müxtəlif biznes-kursların, praktikum, treninq, seminarların təşkili, konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi, müxtəlif informasiya resursları
ilə təmin etmək, biznes planlanların, in-vestisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili

√ burada müxtəlif obyektlər, ofis, anbar, konfrans zalı, informasiya texnologiyaları, maşın və ya dəzgahlar və s. sahibkarın istifadəsinə
verilir

• rahat işgüzar mühitin yaradılması, psixoloq xidmətləri, müştərilərin problemləri ilə maraqlanmaq, iqtisadi mühitdə özünə arxayınlığı
aşılamaq

• hamısı



• təminat fondlarının yaradılması, lizinq, kredit, investisiya qoyuluşları və vençur maliyyələşməsi, xidmətlərin ödənil-məsində güzəştlər
edilməsi, maliyyə axınının təşkili

470. Biznes-inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlara əsasən hansı istiqamətdə dəstək göstərir

• servis dəstəyi
√ hamısı
• maliyyə dəstəyi
• psixoloji dəstək
• tədris-metodiki dəstək

471. Assosiasiyanin yaradılmasında məqsəd –

• bazar şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sosial-iqtisadi sistemin dəyişkən şəraitə uyğunlaşdırılması

√ müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən inkubatorları bir arada birləşdirərək infor-ma-siya mübadiləsini həyata keçirməklə daha da
səmərəli fəaliyyət göstərmək

• sosial və məişət xidmətlərində bütün kate-qoriyalı vətəndaşların tələbatlarını ödəmək
• hamısı

• nəzarət funksiyasını asan-laş-dırmaq məqsədilə quruluşun təkmilləşdirilməsi, innovasiya strategi-ya-larının tətbiqi ilə səmərəli
quruluşun yaradılması

472. İnkubatorların bütün dünyada geniş vüsət alması sonda ............ yaranmasına gətirib çıxardı

• superindustrialın
√ iri asso-siasiyaların
• reqressiyanın
• hamısı
• subpodratların

473. İlk yaranan biznes-inkubatorlar hansı formada fəaliyyət göstərmişdir

• əhalinin həyat səviyyəsinin ümumiləşdirilmiş gös-tə-ricilə-rindən biri kimi
√ arxitektor və dizaynerlərin yaradıcı kommunası kimi
• aztəminatlılara yerli imkanlar hesabına maddi kömək göstərmək kimi
• hamısı
• TAB təşkilatı mü-va-fiq şəbəkə sisteminin formalaşmasının bir hissəsi kimi

474. Yeni məhsul istehsalına istiqamətlənmiş texnoloji-biznes inku-ba-torlara aid olan cəhət

• bu biznes-inkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara güzəştli
şərtlərlə ofisləri icarəyə verir və müxtəlif xidmətlər göstərir

√ adətən innovasiya və texnoloji mərkəzlərin, elmi parkların təsis-çiliyi ilə yaradılan bu inkubatorlar yeni texnologiyaların inkişafına və
onların tətbiqinin sürətləndirilməsinə xidmət edir

• iqtisadi-strateji fəa-liy-yət-lərin işlənib hazırl-an-ma-sın-da müəssisə və firmalara konsaltinq və auditor xidmətlərinin gös-təril-mə-sinə
xidmət edir

• hamısı

• bu biznes-inkubatorlar əhalinin müəyyən bir qrupunun sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edil-məsinə və ya regionda bazarın zəif inkişaf
etmiş müəyyən sektoruna xidmət göstərmək məqsədilə yaradılır

475. Spesifik sahibkarlıq subyektlərinə və iqtisadiyyatın müəyyən bir sektorunda sahibkarlığın inkişafına istiqamətlənmiş biznes-
inkubatorlara aid olan cəhət

• iqtisadi-strateji fəa-liy-yət-lərin işlənib hazırl-an-ma-sın-da müəssisə və firmalara konsaltinq və auditor xidmətlərinin gös-təril-mə-sinə
xidmət edir

• bu biznes-inkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara güzəştli
şərtlərlə ofisləri icarəyə verir və müxtəlif xidmətlər göstərir

• adətən innovasiya və texnoloji mərkəzlərin, elmi parkların təsis-çiliyi ilə yaradılan bu inkubatorlar yeni texnologiyaların inkişafına və
onların tətbiqinin sürətləndirilməsinə xidmət edir

√ bu biznes-inkubatorlar əhalinin müəyyən bir qrupunun sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edil-məsinə və ya regionda bazarın zəif inkişaf
etmiş müəyyən sektoruna xidmət göstərmək məqsədilə yaradılır

• hamısı

476. Sahibkarlığın formalaşması və inkişafına yönəldilmiş biznes-inkubatorlara aid olan cəhət



• bu biznes-inkubatorlar əhalinin müəyyən bir qrupunun sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edil-məsinə və ya regionda bazarın zəif inkişaf
etmiş müəyyən sektoruna xidmət göstərmək məqsədilə yaradılır

√ bu biznes-inkubatorlar yeni firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara güzəştli
şərtlərlə ofisləri icarəyə verir və müxtəlif xidmətlər göstərir

• iqtisadi-strateji fəa-liy-yət-lərin işlənib hazırl-an-ma-sın-da müəssisə və firmalara konsaltinq və auditor xidmətlərinin gös-təril-mə-sinə
xidmət edir

• hamısı

• adətən innovasiya və texnoloji mərkəzlərin, elmi parkların təsis-çiliyi ilə yaradılan bu inkubatorlar yeni texnologiyaların inkişafına və
onların tətbiqinin sürətləndirilməsinə xidmət edir

477. Sahibkarlıq subyektlərinin formalaşmasına xidmət etməklə, biz-nesin başlanğıc mərhələsində xərclərin aşağı salın-ma-sına şərait yaradır
–

• superindustrial
√ biznes-inkubator
• reqressiya
• hamısı
• subpodrat

478. Biznes-inkubator –

• sosial iqtisadi problem və ətraf mühitin qorunub saxlanması problemlərinin həlli arasında dünya balan-sının təmin olunması
zərurətindən irəli gələn sivilizasiyanın inkişafı mo-delidir

√ yeni yaranmış və inkişaf mərhələsində olan ki-çik və orta sahibkarlığı, istehsal, informasiya, maliyyə və digər resurslarla təmin edən və
sahibkarlıq subyektlərinin səmərəli fəaliyyətini təmin et-mək məqsədilə çeşidli xidmətlər göstərən təşkilati modeldir

• tədbirlərin görülməsinin direktiv müddəti dəyiş-dirilərkən məqsədli proqramın şəbəkə modelidir
• hamısı
• yerləşdirmə nəzəriyyəsinin inkişafında üçüncü yanaşmanın elmi əsaslarını L.Valrasın klassik ümumi iqtisadi tarazlıq modelidir

479. Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən “İnvestisiyaların dotasiya olunması” hesabat formasına
aid olan cəhət

• maşınqayırma, yüngül sənaye, toxuculuq sənayesi, məişət xidməti, mənzil-kommunal xidməti və elmi-texniki sektor xüsusi tədqiq edilir
√ müəyyən əraziyə kapital qoyuluşu etməyə hazır olan müəssisələr reallaşdırdıqları investisiyalara görə dotasiya alır
• yeni müəssisələrin yaradılması motivləri və əsaslandırılma-larının təhlili
• mövcud olan inkişaf planlarının təhlili

• biznes inkubatorlara yeni işə başlayan sahibkarlara, sənaye parklarında isə artıq fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün lazımi şərait
yaradılması

480. Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən aktual şəraitin təhlili hesabat formasına  aid olan cəhət

• ayrı-ayrı müəssisələrə kömək, maliyyələşmə mənbərələrinin cəlb edilməsi
√ maşınqayırma, yüngül sənaye, toxuculuq sənayesi, məişət xidməti, mənzil-kommunal xidməti və elmi-texniki sektor xüsusi tədqiq edilir
• müəyyən əraziyə kapital qoyuluşu etməyə hazır olan müəssisələr reallaşdırdıqları investisiyalara görə dotasiyaların verilməsi
• hər bir bələdiyyədə öz səlahiyyəti çərçivəsində vergi imtiyazına malik olan müəssisələr müəyyən vergilər ödənilməsindən azad olunur

• biznes inkubatorlara yeni işə başlayan sahibkarlara, sənaye parklarında isə artıq fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün lazımi şərait
yaradılması

481. Yerli özünüidarə prosesində regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən hansı hesabat formaları hazırlana bilər

• aktual şəraitin təhlili
√ hamısı
• bələdiyyə işinin konkret prioritetləri
• investisiyaların dotasiya olunması
• bələdiyyənin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının hazırlanması

482. Sahibkarla bələdiyyə arasında qarşılıqlı münasibətləri təhlil edərkən aşağıdakılar haqqında konkret məlumatlar toplanılmalıdır

• bələdiyyə və ya yerli icra orqanı tərəfindən sahibkarların müraciətləri haqqında qərarların qəbul edilməsinin müddəti
√ hamısı
• aybaay şəhərdə qeydiyyata alınan müəssisələrin sayı



• qeydiyyatdan keçmiş müəssisələrin bələdiyyə orqanı ilə aktiv münasibətdə olanların sayı
• bələdiyyə orqanı ilə sahibkarlar arasında ünsiyyət zamanı təşəbbüsün kimin əlində olması

483. Yerli özünüidarə orqanları tərəfindən sahibkarlığın inkişafına kömək məqsədilə təkcə götürülmüş bir müəssisəyə kömək aşağıdakı hansı
işləri görməklə aparıla bilər:

• investor üçün ayrılan torpaq sahələrinin mənimsənilməsi
√ hamısı
• sərfəli biznes aparmaq üçün xüsusi əhəmiyyəti olan daşınmaz əmlakın verilməsi
• ssss
• müəssisə üçün xüsusi dotasiya

484. Hansı vasitələrlə ərazidə yerləşən və bir və ya neçə sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr qrupuna güzəştlər edilir

• milli rifah, yaxud milli aktivlər hesabı ölkənin aktivlərinin və resurslarının təkrar istehsalını azalması ilə
• heç biri

• vətəndaşların dövlətə vergi ödəmələri əvəzinə dövlətin səhmdar vətən-daşlara sosial minimum həcmindən az olmayaraq dividendlər
ödəməsi ilə

√ kreditləşdirmə və burada təminatçı kimi çıxışetmə; yeni iş yerlərinin açılmasına dotasiya
• enerjinin alınması, saxlanması və ötürülməsi əsas etibarilə ənənəvi tex-no-lo-giyaların istehsalın məhdudlaşdırılması ilə

485. Yerli özünüidarə orqanları tərəfindən sahibkarlığın inkişafına kömək bilavasitə hansı vasitələrlə həyata keçirilə bilər

• milli rifah, yaxud milli aktivlər hesabı ölkənin aktivlərinin və resurslarının təkrar istehsalını azalması ilə
√ kreditləşdirmə və burada təminatçı kimi çıxışetmə; yeni iş yerlərinin açılmasına dotasiya

• vətəndaşların dövlətə vergi ödəmələri əvəzinə dövlətin səhmdar vətən-daşlara sosial minimum həcmindən az olmayaraq dividendlər
ödəməsi ilə

• heç biri
• enerjinin alınması, saxlanması və ötürülməsi əsas etibarilə ənənəvi tex-no-lo-giyaların istehsalın məhdudlaşdırılması ilə

486. Bələdiyyələrin aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən iqtisadiyyatın ənənəvi sahələrinə aiddir

• ərazidə fəaliyyət göstərən su qaz, istilik müəssisələri
√ hamısı
• çirkli suların təmizlənməsi
• kanalizasiya ilə təminetmə
• şəhər və şəhərətrafı nəqliyyat

487. Mənfəət qazanmaq məqsədilə yaradılan bələdiyyə müəssisələrinə daxildir:

• nəqliyyat, tikinti təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
√ bələdiyyə banklarını, investisiya fondları
• bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları
• heç biri
• rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri

488. Bələdiyyələrin öz xərclərini ödəmə imkanına malik və sosial əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən təşkilatlarına daxildir

• heç biri
• bələdiyyə banklarını, investisiya fondları
√ nəqliyyat, tikinti, rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
• bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları
• sosial müdafiə idarələri

489. Bələdiyyələrin sosial əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən təşkilatlarına daxildir

• nəqliyyat, tikinti təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri
√ bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları, sosial müdafiə idarələri
• bələdiyyə banklarını, investisiya fondları
• heç biri



• rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələri

490. Özünüödəmə baxımından bələdiyyə müəssisələri neçə qrupa bölünür:

• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

491. Yerli özünüidarə orqanı tərəfindən sahibkarlıq mühitinə məqsədyönlü təsirin forma və mexanizmləri əsası ola bilməz

• tənzimləmə
√ iflas etdirmə
• motivasiya
• nəzarət
• koordinasiya

492. Yerli özünüidarə orqanı tərəfindən sahibkarlıq mühitinə məqsədyönlü təsirin forma və mexanizmləri əsası hansıdır

• tənzimləmə
√ hamısı
• motivasiya
• nəzarət
• koordinasiya

493. Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində bələdiyyə-lərin qarşısında duran hansı vəzifələri aid etmək olar:

• vəzifəsi mövcud ictimai rejimi və qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbəyə müvafiq olaraq müntəzəm pullu mükafatlandırılma

√ iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan vəzifələr;sosial-mədəni, kommunal-məişət və həyati baxımından vacib
digər xidmətlərə əhalinin tələbatının ödənilməsi ilə əlaqədar vəzifələr

• Milli sənaye hesabları müxtəlif biznes vahidləri, hökumət, ev təsər-rüfatları və xarici iqtisadi agentlər arasında alınmış və satılmış
əmtəələrin və xidmətlərin dəyər-lərini müəyyənləşdirilməsi

• heç biri

• milli gəlir və milli məhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan əmtəə və xidmətlərin ümumi dəyərini cəmləşdirir və xalis gəlirin ev
təsər-rüfatları, hökumət, biznes və xarici iqtisadi agentlər tərəfindən bölüş-dürülməsi

494. Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi ikinci funksiyasına aiddir

• yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişaf etdirilməsi
√ hamısı
• məşğulluğun inkişaf etdirilməsi
• əhalinin həyat tərzinin səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi
• şəhər infrastrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə  və kommunikasiyasının inkişaf etdirilməsi

495. Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi birinci funksiyasına aiddir

• yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişaf etdirilməsi
√ enerji, su, qaz, istilik təchizatı, mənzil fondunun vəziyyəti və istismarının idarə edilməsi
• əhalinin həyat tərzinin səviyyəsini, məşğulluğun inkişaf etdirilməsi
• heç biri
• şəhər infrastrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə  və kommunikasiyasının inkişaf etdirilməsi

496. Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi ikinci funksiya .......

• artıq yaranmış sistemin fəaliyyət göstərməsinin idarə olunması prosesi kimi çıxış edir
√ sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi prosesini təmin edir
• enerji, su, qaz, istilik təchizatının idarə edilməsi
• heç biri
• mənzil fondunun vəziyyəti və istismarının idarə edilməsi



497. Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bələdiyyənin həyata keçirdiyi birinci funksiya .......

• sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi prosesini təmin edir
√ artıq yaranmış sistemin fəaliyyət göstərməsinin idarə olunması prosesi kimi çıxış edir
• yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişaf etdirilməsi
• şəhər infrastrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə  və kommunikasiyasının inkişaf etdirilməsi
• heç biri

498. Ərazinin (şəhərin) inkişafı korporasiyasının əsas funksiyası –

• ətraf mühitin dövriyyəsindən “havayı əmtəə” kimi istifadə tendensiyasına son qoymaqdır

√ ərazinin sosial-iqtisadi inki-şafının biznes-proqnozunun hazırlanması və onun yerinə yetiril-məsinin təşkili, işlərin görülməsi üçün
maliyyə vəsaitlərinin okkutunisiyası və ərazidə layihə və tikintilərin koordinasiyasıdır

• bu zaman məcmu ictimai məhsulun və milli gəlirin bölgüsü və yenidən böl-güsü həyata keçirilir
• heç biri
• iqtisadiyyatın normal tənzimlənməsi və səmərəli fəaliyyəti üçün dövlətin hüquqi təminatı və müdafiəsi sahəsindəki işi

499. Aşağıdakı hansı resursları birləşdirməklə bələdiyyə məsələləri həll edilə bilər

• maliyyə
√ hamısı
• informasiya
• intellektual
• maddi

500. Ərazi sosial təsərrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahələri ilə əlaqədardır

• su təsərrüfatı obyektləri
• yollar
• qaz təchizatı obyektləri
• elektrik enerjisi obyektləri
√ hamısı


