
3310az 

 

1Sual: Bunlardan hansı sosial sfera sahələrinə aid deyil? (Çəki:   

            -Yüngül sənaye 

 Mədəniyyət və incəsənət 

 Sərnişin nəqliyyatı 

 Mənzil-kommunal təsərrüfatı  

 Rekreasiya və sosial təminat 

 

 

2Sual: Aşağıdakılardan hansı sosial sferanın ən vacib amilinə 
aiddir (Çəki: 1) 

 -Kadr potensialı  

 Informasiya resursları 

 Maliyyə resursları 

 Maddi-texniki baza 

 Enerji resursları 

 

 

3Sual: Sosial sahələrin inteqrasiyası potensialına daxildir (Çəki: 
  

         -Təbii resurslar 



 Əmək ehtiyyatları, onların cins, yaş və peşə tərkibləri 

 Yanacaq resursları və s. 

 Elmi texniki tərəqqinin inkişafı 

 Nəqliyyat və rabitə infrastrukturları 

 

 

4Sual: Sosial siyasətin əsas istiqaməti (Çəki: 1) 

 -əhalinin rifahı 

 məşğulluq 

 məskunlaşma 

 təbii artım 

 ömür səviyyəsi 

 

 

5Sual: İnsan inkişafı indeksi (Çəki: 1)  

            maddi rifah 

 sağlamlıq 

 təhsil 

 ictimai iaişə 

 -maddi nemətlər və sağlamlıq 

 



 

6Sual: İnsanın sosial tələbatının əsas göstəricisi (Çəki: 1 

 -ömür səviyyəsi 

 gəlir səviyyəsi 

 uşaqların sayı 

 ev təsərrüfatı 

 xərclər 

 

 

7Sual: Səhiyyə islahatların aparıcı həlqə (Çəki: 1) 

 insan tələbinə uyğun təkmilləşməsi 

 keyfiyyətli xidmət 

 -sağlamlıq artımı 

 maddi təminat 

 sosial təminat 

 

 

8Sual: Ali təhsil müəssisələrində bir tələbəyə düşən fаydаlı 
sаhənin minimum həcmi: (Çəki: 1) 

 2 m2 

 6 m2 

 8 m2 



 -5 m2 

 4 m2  

 

 

9Sual: Ali təhsil müəssisələrində tədris qruplаrındа tələbələrin 
sаyı neçə nəfər оlа bilər? (Çəki: 1) 

 12-25 

 -12-30 

 15-30 

 15-25 

 20-30 

 

 

10Sual: Аspirаnturа şöbəsi аspirаntlаrın sаyı nə qədər оlduqdа 
yаrаdılır? (Çəki: 1)  

80 nəfərdən çох  

 150 nəfərdən çох 

 -100 nəfərdən çох 

 200 nəfərdən çох 

 50 nəfərdən çох 

 

 



11Sual: ÜMM аrtımının nə qədərini inkişаf еtmiş ölkələr 
еffеktiv təhsil sistеminin inkişаfı hеsаbınа əldə еdirlər? (Çəki: 1)
 60 %-ə qədərini 

 50 %-ə qədərini 

 -40 %-ə qədərini  

 30 %-ə qədərini 

 20 %-ə qədərini  

 

12Sual: Sosial sferada islahatların aparılması istiqamətlərinə aid 
deyil (Çəki: 1) 

 Əmtəə və gəlirlərin bölüşdürülməsi sferası 

 Pensiya sisteminin islahatları 

 Sosial sığorta 

 Sosial yardım 

 -Ekoloji təhlükəsizlik 

 

 

13Sual: Aşağıdakılardan hansı sosial sferanın əsas 
istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 1)  

-Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi 

 Pensiya təminatı 

 Məşğuliyyət siyasəti 

 Demoqrafiya siyasəti 



 Sosial yardım 

 

 

14Sual: Sosial sfera sahələrində əsas fondların ümumi dəyəri 
neçə faiz təşkil edir (Çəki: 1)  

         - 85% 

 80% 

 75% 

 70% 

 65% 

 

 

15Sual: Elmə qoyulan investisiyalar (Çəki: 1) 

 büdcə 

 -sifariş 

 bazar tələbatı 

 xüsusi vəsaitlər 

 xarici resurslar 

 

 

16Sual: Elmin qlobal tədbiqi (Çəki: 1) 

 sənaye 



 -cəmiyyət 

 kənd təsərrüfatı 

 həyat tərzi 

 infrastruktura 

 

 

17Sual: Elmin səmərəsi (Çəki: 1)  

   -vahid xərcə alınan məhsul 

 iqtisadi artım 

 minimum məsrəf 

 rentabellik 

 iş yerləri 

 

 

18Sual: Həyat səviyyəsinin əsas modeli (Çəki: 1) 

 -tələbatın ödənilməsi 

 istehlakın həcmi 

 ərzaq 

 qeyri-ərzaq 

 xidmət 

 



 

19Sual: Ərzaq təhlükəsziliyin sosial mənası (Çəki: 1)  

əhalinin tələbatını ödəmək 

 -qütbləşməni azaltmaq 

 kənd təsərrüfatını artırmaq 

 bazarı qorumaq 

 gəlir götürmək 

 

 

20Sual: İstehlak modelində aparıcı göstərici (Çəki: 1) 

 -ərzaq istehlakı; 

 yığım 

 qeyri-ərzaq 

 alkoqol 

 idman 

 

 

21Sual: Ərzaq istehlakın əsas amili (Çəki: 1)  

         ailə tərkibi 

 gəlirlər 

 təminat səviyyəsi 



 -ailə gəlirləri 

 demoqrafik tərkibi 

 

 

22Sual: Minimum istehlak səbətinin proqnozu (Çəki: 1) -
yaşamaq üçün minimum istehlak meyləri 

 ticarət məhsulları 

 tələb 

 təklif 

 qiymət 

 

 

23Sual: İstehlaka təsir edən bazar amili (Çəki: 1)  

-qiymət 

 təklif 

 doyma səviyyəsi 

 xərc strukturu 

 xarici amillər 

 

 

24Sual: Sosial proqnozlarda xarici amil (Çəki: 1)  

-ixracat 



 idxal 

 əhalinin miqrasiyası 

 pul miqrasiyası 

 qaçaqmanılıq 

 

 

25Sual: Sağlamlığın meyarı (Çəki: 1)  

-ölüm səviyyəsi 

 istehlak həcmi 

 məhsuldarlıq 

 ailə tərkibi 

 məşğulluq 

 

 

26Sual: Sağlamlığın əsas siyasəti (Çəki: 1)  

bazar 

 əmtəə 

 xidmət 

 -səhiyyə 

 təhsil 

 



 

27Sual: Səhiyyənin maliyyə modeli (Çəki: 1) 

 -dövlətin maliyyəsi 

 büdcə 

 bələdiyyə 

 xüsusi vəsaitlər 

 xarici vəsaitlər 

 

 

28Sual: Sosial sferanın sahələrində əsas fondlar, onların təkrar 
istehsalı hansı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir (Çəki: 1) -
Büdcə vəsaitləri hesabına olan fondlar 

 Büdcədən kənar sferada olan fondlar 

 Xeyriyyə fondları 

 Bir və bir neçə fiziki şəxs, ailə tərəfindən təşkil olunan və 
maliyyələşdirilən müstəqil fondlar 

 Korporasiyaların vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən 
assosiativ fondlar 

 

 

29Sual: Sosial sferanın əsas vəsaitlərinin dinamikasına aiddir 
(Çəki: 1)  



-Sosial sahələrə cəlb olunan resursların daimi artan həcmi, 
ictimai təkra istehsalda iqtisadi əlaqələrinin inkişaf 
dinamikasına, maddi və maliyyələrin istiqamətlənməsinə 
təsir edir. 

 Sosial sferada resursların təkrar istehsalının ən vacib 
xüsusiyyətlərindən biri onun təkrar istehsalın resurs tutumlu 
olmasıdır. 

 Sosial sferanın sahələrinin fəaliyyəti, sosial və iqtisadi 
vəzifələrin icrası ilə bağlıdır 

 Sosial sferanın dinamizminin ən mühüm amili elmi texniki 
tərəqqidir. 

 Sosial sferanın sahələrinin fəaliyyətidir 

 

 

30Sual: Mədəniyyət qanunları (Çəki: 1)  

çərçivə qanunu 

 sahə qanunu 

 -funksional qanunlar 

 idarəetmə 

 ərazi qanunları 

 

 

31Sual: Mədəniyyətə nə daxil deyil (Çəki: 1)  

muzeylər 



 kitabxanalar 

 nəşriyyat 

 -müəssisələr 

 tarixi abidələr 

 

 

32Sual: Mədəniyyət obyektləri özəlləşirmi? (Çəki: 1)  

nisbətən 

 tam 

 -öz təyinatını dəyişməklə 

 özəlləşmir 

 satılır 

 

 

33Sual: Mədəniyyətin maliyyə əsası (Çəki: 1)  

yerli büdcələr 

 əhali xərcləri 

 müəssisə gəlirləri 

 -dövlət büdcəsi 

 xarici vəsaitlər 

 



 

34Sual: Azərbaycanda səhiyyənin konseptual inkişafı (Çəki: 1)  

-                  təminat səviyyəsi 

 minimuj məsrəfləri 

 miqrasiya zazaltmaq 

 gəlir gətirmək 

 ömürü artırmaq 

 

 

35Sual: Səhiyyənin inkişafınmda aparıcı amil (Çəki: 1) 

 kadr potensialı 

 dövriyyə vəsaitləri 

 -investisiya 

 əhali sağlamlığı 

 coğrafi amil 

 

 

36Sual: Səhiyyədə əsas müəssisə deyil (Çəki: 1)  

ambulatoriya 

 xəstəxanalar 

 -birjalar 



 diaqnostik mərkəzlər 

 labarotoriyalar 

 

 

37Sual: Səhiyyənin inkişafında maddi-texniki baza (Çəki: 1)
 səhiyyənin əsas fondları 

 laborotoriyalar 

 tibbi ləvazimatlar 

 tibbi medakemntlər 

 -xəstələr 

 

 

38Sual: Xəsətəlin motivi (Çəki: 1) 

 -həyat səviyyəsi 

 acıq iş yerləri 

 coğrafi mühüt 

 ailə tərkibi 

 ginetik xüsusiyyətləri 

 

 

39Sual: Bu anlayışın insan kapitalı kateqoriyasına tətbiq 
olunması qeyri mümkündür (Çəki: 1)  



Məsrəf 

 -Mübadilə  

 Investisiya 

 Mənfəət 

 Əmək  

 

 

40Sual: Yaşa görə pensiyalar hansı müddətə təyin edilir? (Çəki: 
1) -Ömürlük 

 5 il müddətinə 

 10 il müddətinə 

 20 il müddətinə 

 30 il müddətinə 

 

 

41Sual: Elmi potensial (Çəki: 1)  

-bütün resurslar 

 kadr potensialı 

 texnika 

 insanlar 

 əhali 

 



 

42Sual: Elmin mahiyyəti (Çəki: 1) 

 -idealar 

 texnologiyalar 

 xidmət 

 infrastruktura 

 müəssisə 

 

 

43Sual: Elmi məhsul (Çəki: 1)  

-il ərzində yeni təkliflər 

 elmlər doktoru 

 elmlər namizədi 

 elmi müəssisələr 

 elmi axtarışlar 

 

 

44Sual: Elmi potensialın tədbiqi sahəsi (Çəki: 1) 

müəssisəyə 

 infrastruktura 

 -bütün sahələr 



 cəmiyyət 

 xarici müəssisələr 

 

 

45Sual: Sosial sferada əmək məsrəflərinin xüsusiyyətlərinə 
aiddir (Çəki: 1)  

-Sosial sferanın əmək ehtiyatları 

 Kadrlar potensialı 

 Sosial sferanın əsas fondları 

 Iş yerləri arasında olan mütənasiblik. 

 Maddi texniki bazarın modernləşməsi 

 

 

46Sual: Insan kapitalı və onun rolunecə müəyyən olunur (Çəki: 
1) -Insanların istehlakçı kimi, yalnız ayrı-ayrı dövrlər və 
hətta il ərzində deyil, bütün həyatları boyu öz gəlirlərinin 
artmasına çalışırlar 

 Iqtisadi səmərəlilik, şəxsi azadlıq və mənəvi etik normalar 

 Əhalinin qidalanması və onların sağlamlığının qorunması 

 Insanların təhsilləri və peşəkar hazırlıqları haqqındakı 
qərarları, bununla bağlı olan xərcləri və gələcəkdə əldə edə 
biləcək daha yüksək gəlirləri 

 Insan kapitalı əhalinin rifah halını xarakterizə edir və ona 
görə də işçi qüvvəsinin keyfiyyət göstəricisi kimi çıxış edə bilər 



 

 

47Sual: Əmək ehtiyatları və onların sosial sfera sahələrinə cəlb 
olunmasına daxildir (Çəki: 1) 

 -Əmək bazarının zəruri tənzimlənməsi 

 Əmək haqqının tənzimlənməsi kompleksi  

 Peşə hazırlığı və yenidən təhsil sistemi  

 Həmkarlar ittifaqı 

 qanunlar və digər normativ aktlar 

 

 

48Sual: Işsizliyin hansı formaları mövcuddur (Çəki: 1)
 Gözlənilən, təbii, institutsional və tsiklik  

 Friksion, təbii, institutsional və müəyyən olunmuş 

 Təbii, institutsional və tsiklik  

 Ictimai, beynəlxalq, struktur, friksion, təbii, institutsional 
və tsiklik  

 -Struktur, friksion, təbii, institutsional və tsiklik  

 

 

49Sual: Elmdə əmək haqqı sistemi (Çəki: 1)  

məhsuldarlıq 



 -stimul yaratmaq 

 əl əməyini aşağa salmağa 

 rəqabət qabiliyyəti 

 hazır məhsul 

 

 

50Sual: Elmin aparıcı həlqəsi (Çəki: 1)  

praktiki elm 

 -fundamental 

 tədbiqi 

 sahə 

 humanitar elm 

 

 

51Sual: Elmin sosial nəticələri (Çəki: 1)  

iş yerləri 

 -məhsudarlıq 

 davamlı inkişaf 

 gəlirlik 

 rentabellik 

 



 

52Sual: Mədəniyyət nədir (Çəki: 1)  

sosial inkişafdır 

 maddi istehsaldır 

 -mənəvi ehtiyatlar 

 intellektual artım 

 yaşamaq tərzi 

 

53Sual: Tranfert ödəmələrə aiddir (Çəki: 1)  

Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə 
əsasən formalaşan maliyyə mənbələri[yeni cavab] 

 Sahibkarıq fəaliyyəti hesabına formalaşan maliyyə 
mənbələri 

 Oğurluq, nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən 
maliyyə mənbələri 

 -Büdcə hesabına dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən 
xərclər  

 Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və 
gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlir mənbələri 

 

 

54Sual: Aşağıdakılardan hansı könüllü sığorta vəsaitlərinin 
mənbəyidir (Çəki: 1)  



-Müəssisələrin gəlirləri, mənfəətləri və ya vətəndaşların 
vəsaitləri hesabına  

 Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar. 

 Müəssisələrin gəlirləri hesabına. 

 Dövlət büdcəsi. 

 Yeni büdcələr hesabına. 

 

 

55Sual: Məşğulluq siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır 
(Çəki: 1)  

Təhsilli və yüksək ixtisaslı əhalinin payının artması, gəlirlərin 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin sərəncamında olan 
aktivlərin leqallaşdırılması  

 Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və 
gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlir mənbələri 
hesabına inkişaf istiqamətinin müəyyən olunması  

 Istehsal və istehlakın tarazlığını, dinamikasını və artım 
sürətini müəyyənləşdirilməsi 

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibi 

 -Artıq işçi qüvvəsinin çıxarılması, yeni iş yerlərinin 
açılması, əmək bazarı monitorinqi və tələblərinə uyğun 
ixtisalı kadr təminatı  

 



 

56Sual: Əmək ehtiyyatları, mahiyyəti və nəzəri aspektlərinə 
aiddir (Çəki: 1)  

-Iş qabiliyyətli əhalinin sayı 

 Işsizliyin səviyyəsi 

 Əhalinin məşğulluğu və işə düzəltmə xidmətləri 

 Peşə hazırlığı və yenidən təhsil alma 

 Yeni iş yerlərinin açılması 

 

 

57Sual: Məşğulluq fəaliyyəti hansı əlamətlərə görə 
qruplaşdırılır (Çəki: 1)  

-Iqtisadiyyatda çalışanlar, hərbi xidmətdə olanlar, istehsaldan 
ayrılmaqla təhsil alanlar  

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirlərinə 
əsasən 

 Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi, gəlir 
və əmək haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması 
məqsədi ilə 

 Məzmununa, keçirildiyi yerə, hərəkət üsuluna, 
müddətinə, iştirakçıların tərkibinə və sayına, keçirilmə üsuluna 
görə  



 Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-
texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai 
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən 

 

 

58Sual: Iqtisadi artım dinamikasını müəyyən etmək üçün hansı 
amillərdən istifadə olunur (Çəki: 1) 

 Siyasi həyata daxil olma, coğrafi-iqtisadi, iqtisadi, əhali və  

 -Resursların keyfiyyət və kəmiyyəti, tələb və təklif 
amilləri,  

 Tələbat, onun ödənilmə dərəcəsi, istehlak səviyyəsi, onun 

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət  

 Səhiyyənin vəziyyəti, təhsil və əhalinin məşğulluq 
səviyyəsi,  

 

 

59Sual: Aşağıda göstərilən variantlardan hansı əmək pensiyası 
növlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 Yaşa görə əmək pensiyası 

 -Maddi duruma görə əmək pensiya 

 Əlilliyə görə əmək pensiyası 

 Ailə başçısını itirdiyənə görə əmək pensiyası 



 Əmək pensiyası 

 

 

60Sual: Mədəni məhsulların xarakteri (Çəki: 1)  

daşınmaz əmlak 

 ---xidmət 

 əmtəələr 

 abidələr 

 kitab 

 

 

61Sual: Mədəniyyətin fərqlərinə təsir edir: (Çəki: 1) 

 təhsil 

 -dünyagörüşü; 

 xarici mühit 

 dövlət qayğısı 

 əhali 

 

 

62Sual: Mədəniyyətin maliyyə mənbəyi (Çəki: 1)  

müəssisə gəlirləri 



 mədəniyyət fondu 

 -büdcə xərcləri 

 əhali gəlirləri 

 bank vəsaitləri 

 

 

 

 

63Sual: Mülkiyyət formaları hansılardır: (Çəki: 1)  

-Dövlət, bələdiyyə, xüsusi 

 Dövlət  

 Xüsusi 

 Müəssisə 

 Biznes 

 

 

64Sual: Sahibkarlıqda dövlət büdcəsinin rolu (Çəki: 1) 

 -Stimullaşdırır maliyyə dəstəyi təmin edir 

 Planlaşdırır 

 Nəzarət edir 

 Məhsul sifariş verir 



 Rayonlar üzrə yerləşdirilir 

 

 

65Sual: Sahibkarlığın inkişafının nəzəri metodoloji əsaslarına 
aiddir (Çəki: 1)  

-Azad rəqabət və təşəbbüskarlıq yaratmaqla mülkiyyət 
plüyarizmi 

 Iqtisadi artım 

 Resurslardan səmərəli istifadə  

 Gəlir əldə etmək 

 Iqtisadi dövriyyəni artırmaq 

 

 

66Sual: Sahibkarlığın inkişafının idarəetmə xüsusiyyətlərinə 
daxildir (Çəki: 1)  

-Əmtəə dövriyyəsinin artımı, vergi bazasının genişlənməsi və 
sosial səmərə 

 Məqsədlərə nail olmaq 

 Resursları maksimum cəlb etmək 

 Sosial sferanı tənzimləmək 

 Əhalinin məskunlaşmasını təşkil etmək 

 



 

67Sual: Sahibkarlığın təşkilati idarəetmə strukturunun 
təkmilləşmə modelinə aid edilir (Çəki: 1) 

 -Dinamik artım modeli 

 Struktur modeli 

 Reqresiya modeli 

 Sahə modeli 

 Statistik model 

 

 

68Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin əsas istiqamətinə aid edilir 
(Çəki: 1)  

-Ərzaq təhlükəsizliyi 

 Ailədə təhlükəsizlik 

 İş yerləri 

 Xaric 

 Dövlət 

 

 

69Sual: Mədəniyyyətdə sahibkarlıq daha çox hardadı? (Çəki: 1)
 kitabxana 



 muzey 

 -nəşriyyat 

 tikinti 

 elm 

 

 

70Sual: Mədəniyyət obyektlərinin regionda əsas xüsusiyyətləri 
(Çəki: 1) 

- -əhali amili 

 maliyyə əlaməti 

 regionların inkişafı 

 təhsil səviyyəsi 

 əhali qrupları 

 

 

71Sual: Mədəniyyətin inkişaf konsepsiyası (Çəki: 1)
 transformasiya 

 -təkamül 

 inqilabi 

 inzibati 

 himayəçilik 



 

 

72Sual: Təhsil və səhiyyədə özəlləşmə hansı halda mümkündür 
(Çəki: 1)  

-Rəqabət mühütü yaratmaq şərti ilə 

 Dövlət idarəçiliyində qalmaqla 

 Tam xüsusi mülkiyyət verməklə 

 Maliyyə mənbəi  

 Əhatə olmaqla 

 

 

73Sual: Ticarət və ictimai iaşədə özəlləşmənin əsas 
xüsusiyyətləri (Çəki: 1) 

 -Bütövlükdə 

 Hissə-hissə 

 Satmaq yolu ilə 

 Pulsuz 

  Icarəyə 

 

 



74Sual: Mənzil təsərrüfatının özəlləşməsinin əsas 
xüsusiyyətləri (Çəki: 1) 

 -Mənzil tələbatını ödəmək üçün pullu və pulsuz bölgü 
sistemi tətbiq etmək vacibdir. 

 Satmaq 

 Qiymətləndirmək 

 Pulsuz vermək 

 Normativlərlə tənzimləmək 

 

 

75Sual: Sosial sfera müəssisələrində və təşkilatlarında 
özəlləşdirmənin xüsusiyyətləri necə müəyyən olunur (Çəki: 1) -
-Mədəni səviyyədə profilini saxlamaqla 

 Biznes qanununa görə 

 Satmaqla 

 Sahibkarlıq mənafeyinə görə 

 Profilini dəyişməklə 

 

 

76Sual: Sosial sahənin özəlləşməsinin xarakteri (Çəki: 1)  

-Özəlləşmə cari gəlirlərin artırılmasına xidmət edir 

 Daşınmaz əmlakın bölgüsü 



 Istehsal artımı 

 Sahibkarlığın artımı 

 Məşğulluğu artırır 

 

 

77Sual: Sahibkarlığın inkişafında dövlətin rolu (Çəki: 1) 

 -Dövlətin iqtisadi idarəetmə funksiyalarını təşkilati 
iqtisadi mexanizmlərə dəstək verir 

 Maliyyə vəsaiti ayırır[yeni cavab] 

 Təcrübə tətbiq edir 

 Bazarı təşkil edir 

 İxracatı təşkil edir 

 

 

78Sual: Fərdi sosial sferada sahibkarlığın xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
 -Forma, kənd və ölkə səviyyəsində məhsul istehsal 
etmək və istehlakın təşkili 

 Dövlətin vergilərini vermək 

 Kəndin və yaşayış yerlərinin sosial inkişafı 

 Ailənin rifahı 

 Fərdin rifahı 



 

 

79Sual: Sahibkarlığın inkişafının tənzimləmə istiqamətlərinə 
daxildir (Çəki: 1)  

-Dövlət tənzimlənməsinin normativ əsası və qanunvericilik 
bazası 

 Mal və xidmət məhsulunun artımı 

 Iqtisadi potensialın dövriyyəyə cəlb edilməsi 

 Iş yerlərinin açılması  

 Investisiya qoyuluşu 

 

 

80Sual: Sosial sferada sahibkarlığın xüsusiyyətləri (Çəki: 1)  

-Sahə quruluşunun bazar tələbatına uyğun mal və xidmət 
istehsalı ifadə edir. 

 Istehsal və istehlak xüsusiyyətləri 

 Təsərrüfat əlaqələri 

 Məhsuldarlıq səviyyəsi 

 Ixrac və idxal xüsusiyyətləri 

 

 



81Sual: Sosial sferanın özəlləşməsi xüsusiyyətləri (Çəki: 1)  

-Qanunvericiliklə hər sahənin spesifik xüsusiyyətini nəzərə 
almaqla və profili dəyişməklə 

 Profilini dəyişməklə 

 Uzunmüddətli icarəyə verməklə 

 Satmaqla 

 Inkişaf etdirməklə 

 

 

82Sual: İqtisadi qanunların təsdiqi harada baş verir (Çəki: 1) 

 -Milli Məclisdə 

 Nazirliklərdə 

 Bələdiyyələrdə 

 İcra orqanlarında 

 Xarici ölkələrdə 

 

 

83Sual: Sosial qanunlar sistemində əsas qanun (Çəki: 1) 

 -istehlak 

 maddi istehsal 

 yaşayış minimumu 



 dövlət pensiya sistemi 

 müavinatlar sistemi. 

 

 

84Sual: Təminat sistemində əsas istiqamət: (Çəki: 1)  

      - iş yerləri 

 transfertlər 

 müavinatlar 

 kollektiv istehlak 

 birdəfəlik rüsumlar 

 

 

85Sual: Ehtiyac minimumu 2012-ci ildı: (Çəki: 1)  

10 manat 

 30 manat 

 40 manat 

 20 manat 

 -65 manat 

 

 

86Sual: İstehlak səbəti nədir (Çəki: 1) 



 maddi nemətlər 

 xidmət 

 yığım 

 -yaşayış üçün zəruri məhsullar və qeyri-ərzaq məhsulları 

 borclar 

 

 

87Sual: Sosial sfera sahələrinin müəssisə və təşkilatlarının 
dövlətsizləşdirilməsi hansı əsaslarla müəyyən olunur (Çəki: 1) 

 -Qarant prinsipi ilə dövlətsizləşdirmə 

 Az təminatlığı qorumaq 

 Hamıya bölməsi 

 Satmaq 

 Pulsuz vermək 

 

 

88Sual: Sosial sferada kapital qoyuluşuna aiddir (Çəki: 1)  

     -Dövlət vəsaitləri 

 Müəssisə (firma) vəsaitləri 

 Əhalinin gəlirləri hesabına 

 Hüquqi və fiziki şəxslərdən əldə olunan gəlirlər 



 Xarici mənbələrdən maliyyələşdirilən beynəlxalq 
layihələrlə proqramlar hesabına 

 

 

89Sual: Sosial sferada dövlət mülkiyyətinin yenidən təşkili 
mərkəzlərinə aiddir (Çəki: 1)  

-Səmərəliliyi artırmaq, investisiya cəlb etmək sosial 
müdafiəni qərarlaşdırmaq 

 Marketinqi dəyişdirmək 

 Bazara çıxmaq 

 Istehlakçı cəlb etmək 

 Gəlir əldə etmək 

 

 

90Sual: Sahibkarlığın regional xüsusiyyətləri (Çəki: 1)  

-Ərazinin iqtisadi islahatlarının prinsipləri 

 Sənayenin quruluşu 

 Istehsal həcmi 

 Infrastruktur səviyyəsi 

 Əhalinin sayı  

 



 

91Sual: Fərdi sahibkarlıq və fərdi rifah (Çəki: 1)  

-Əhali gəlirlərini və əmək haqqını formalaşdırır 

 Iş yeri ilə təmin edir 

 Ailənin möhkəmlənməsinə təsir edir 

 Dövlət büdcəsini artırır 

 Yerli büdcəyə təsir edir 

 

 

92Sual: Sahibkarlıq gəlirləri ölçülməsi (Çəki: 1)  

-ƏHi + Tpi + CKi = ƏZj + QƏZk + DMHj + X  

 Məhsulun həcmi ilə 

 Xalis məhsul  

 Əmtəəlik məhsul  

 ƏHi + CKi = QƏZk + DMHj  

 

 

93Sual: Sahibkarlığın inkişafının xüsusiyyətləri və formaları 
hansılardır (Çəki: 1)  

-Əmtəə və xidmət bazarı, Bank sistemi və maliyyə bazarı, 
əmək bazarı, birja bazarı 



 Region xüsusiyyətləri 

 Ərazi xüsusiyyətləri 

 Səhmdarlar 

 Müştərək müəssisələr  

 

 

94Sual: Sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsinin əsas 
istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 1) 

 -Maliyyə vergi mexanizmi 

 Təşkilati quruluş 

 Investisiya qoyuluşu 

 Marketinq planlaşması 

 Strateji planlaşma 

 

 

95Sual: Sosial müdafiədə aparıcı həlqə (Çəki: 1)  

müavinat 

 -pensiya 

 yardım 

 ünvanlı sosial fondu 

 birdəfəlik mükafat 



 

 

96Sual: Pensiya hüququ (Çəki: 1) 

 -sahə 

 konstitusiya 

 beynəlxalq 

 daxili 

 ərazi 

 

 

97Sual: Müavinat kontigenti (Çəki: 1) 

 bütün əhali 

 kişilər 

 qadınlar 

 -çox uşaqlı analar 

 tələbələr 

 

98Sual: Sosial inkişafın əsas obyektlərinə daxildir (Çəki: 1)
 Banklar 

 Ticarət müəssisələri 

 -Tələbat sistemi 



 Kitabxanalar 

 Sərgilər 

 

 

99Sual: Sosial yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasının zəruriliyi 
bu normativlərlə şərtlənir (Çəki: 1)   

Qeyri-istehsal təyinatlı obyektlər üzrə yeni texnologiyanın əldə 
edilməsi 

 Hər hansı fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, sahibkarlıq 
fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına əldə 
olunan gəlirlərin bölgüsü və s. 

 Sosial ədalət və iqtisadi səmərəlilik 

 Istehlak olunan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və 
tələbatın ödənilməsi və s. 

 -Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-
texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai 
münasibətlərin humanistləşdirilməsi və s. 

 

 

100Sual: Sosial standartlar nədir? (Çəki: 1)  

-Vətəndaşların konstitusiyada nəzərdə tutulan sosial zəmanət  

 Böhran dövründə aztəminatlı əhali təbəqələri üçün  

 Sosial xidmətlər minimumudur 



 Əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyalarına sosial zəmanət kimi 
ifadə  

 Bütün vətəndaşlara onların əmək nailiyyətləri nəzərə 
aınmadan və ehtiyacı olması yoxlamadan rifah və xidmətlərin 
təklif edilməsidir 

 

 

101Sual: Metodoloji baxımdan yaşayış minimumu hansı 
göstəricilərlə müəyyən olunur (Çəki: 1)  

Iqtisadi islahatların səmərəliliyi baxımından 

 Aztəminatlı əhali qrupları üzrə güzəştli qiymətlərlə bölgü 
prinsiplərinə görə 

 -Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi 
nemətlərin məcmuu və onların qiymətinin dəyişmə meylləri 
ilə  

 Əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və 
strukturuna əsasən 

 Iqtisadi islahatların konsepsiyası və reallaşma mexanizmi 
göstəriciləri ilə 

 

 

102Sual: Əhali gəlirləri hansı normativlər əsasında qruplaşdırılır 
(Çəki: 1)  



-Əmək fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, sahibkarlıq 
fəaliyyətindən əldə olunan, donorlar, transfert ödəmələr, 
nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən  

 Oğurluq, nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən, 
sosial texnologiyalardan  

 Aztəminatlı əhali qrupları üzrə güzəştli qiymətlərlə bölgü 
prinsiplərinə əsasən gəlirlər 

 Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım 
sürətinə əsasən 

 Sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları 
hesabına əldə olunan gəlirlər 

 

 

103Sual: Maddi rifah hansı normativ göstəricilər əsasında 
xarakterizə olunur (Çəki: 1)  

Təminat səviyyəsinə görə ölçülür 

 Ərzağın həcmi ilə müəyyənləşdirilir 

 --Tələbat maddi və mənəvi nemətlərə olan ehtiyatlarla 
müəyyənləşdirilir 

 Əhali qruplarına görə ayrılır 

 Gəlirlərə görə təsnifatlaşır 

 

 



104Sual: Əhalinin gəlirlərinin differensasiya əmsalları (Çəki: 1)  

          -desil 

 orta aylıq gəlirlər 

 natural gəlirlər 

 istehlak xərcləri 

 yığım 

 

 

105Sual: Ekoloji mühütün sosial səmərəsi (Çəki: 1)  

-Ömrün müddətini artırır 

 Ölümü azaldır 

 Təbii sərvətlərdən istifadəni artırır 

 Məhsuldarlığı genişləndirir 

 Yeni iş yerləri acır 

 

 

106Sual: Yaşayış minimumun hesablanması metodikası (Çəki: 1)
 -İstehlak səbəti 

 Gəlirlər 

 İstehlak həcmi 

 İstehsal həcmi 



 Əmtəə dövriyyəsi 

 

 

107Sual: Turizmin mənası: (Çəki: 1) 

 istirahət 

 işgüzarlıq 

 -səyahət 

 sosial tələbat 

 sərbəst vaxt 

 

 

108Sual: İstehsal mədəniyyəti (Çəki: 1)  

tələbatın elmi əsaslarla təşkili 

 qiymətin dəyişməsi 

 -gəlirlərə uyğun istehlak 

 xidmət istehlakı 

 mənəvi dəyərlər 

 

 

109Sual: Səhiyyədə dövlət tənzimlənməsi (Çəki: 1) 

 planlaşma 



 idarəetmə 

 büdcə vəsaiti 

 kadr potesnialı 

 yerləşmə sxemi 

 

 

110Sual: Səhiyyənin mülkiyyətdə əsas forma (Çəki: 1)  

     -dövlət 

 özəl 

 xüsusi 

 xarici 

 bələdiyyə 

 

 

111Sual: Səhiyyə bazarı elementi deyil (Çəki: 1)  

xəsətələr 

 kapital 

 müəssisə 

 -həyat səviyyəsi 

 investisiya 

 



 

112Sual: Təhsil proqnozu üçün qanunvericilik bazası (Çəki: 1)
 iqtisadi qanunlar 

 sənaye qanunları 

 -təhsil qanunu 

 normativ-hüquq sənədlər 

 mədəniyyət qanunu 

 

 

113Sual: Təhsil sferasının əlaqəsi (Çəki: 1) 

 sənaye 

 kənd təsərrüfatı 

 -elm 

 mədəniyyət 

 əhali 

 

 

114Sual: Təhsil proqnozunda əsas istiqamətlər (Çəki: 1)
 iqtisadi 

 -sosial 

 mədəni 



 pulsuz 

 pullu 

 

 

115Sual: Təhsilin proqnozunda üsullar (Çəki: 1) 

 məsrəflər üsulu 

 -normativ 

 bir başa 

 funksional 

 amillər 

 

 

116Sual: Təhsilin amilləri deyil (Çəki: 1)  

uşaqlar 

 əhali 

 resurslar 

 doğum 

 -ölüm səviyyəsi 

 

 

117Sual: Təhsilin tələbatı (Çəki: 1)  



dünya görüşü 

 inteqrasiya 

 -iqtisadiyyat 

 pul vəsaiti 

 islahatlar 

 

 

118Sual: Təhsilin attestasiyası (Çəki: 1)  

yeni məktəblər 

 kapital artımı 

 -bal sistemi 

 sinifdə qalmaq 

 attestat almaq 

 

119Sual: Sosial inkişafın qanunvericilik bazasına daxildir (Çəki: 
1)- Əhalinin istehlak büdcəsi haqqında qanun 

 Prosesuallıq haqqında qanun 

 Hesablama Palatası haqqında qanun 

 Yol hərəkəti haqqında qanun 

  Reklam haqqında qanun 

 



 

120Sual: Əhalinin müxtəlif sosial-iqtisadi qrupları üzrə gəlir və 
xərclərin differensasiya balansının qurulması metodikasında 
əhali gəlirləri hansı normativlər əsasında təsnifləşdirilir (Çəki: 
1) Nominal, real və son istifadə gəlirləri 

 Maddi rifahın bölgüsünün strukturu və mütənasiblikləri 

 Xidmət haqqları, məcburi ödənişlər və vergilər 

 Minimum əmək haqqı, minimum pensiya və fərdi 
sahibkarlıq  

 -Əmək haqqı, dividend, pensiya və yardım, təqaüdlər, 
maliyyə sistemindən daxil olan gəlirlər, işləyənlərin 
işverənlərdən gəlirləri və s.  

 

 

121Sual: Sosial yardım sistemində islahatların əsas məqsədləri 
aşağıdakılardır (Çəki: 1)  

-Sosial müavinətlərin ünvanlılığının, səmərəliyinin və effektli 
olmasının təmin olunması, sosial yardım sisteminin bazar 
şəraitinə uyğunlaşdırılması  

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu  

 Sintetik və natural göstəricilər, maddi rifahın bölgüsünün 
strukturu və [yeni cavab] 



 Insanın fərdi xarakteristikaları və keyfiyyətləri, iqtisadi 
sistemin səmərəliliyi, sahə, müəssisə, regional xüsusiyyətlər, 
mülkiyyət formaları 

 Xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin 
demoqrafik tərkibi və məskunlaşma dərəcəsi, səhiyyənin 
planlaşması 

 

 

122Sual: Dövlət büdcəsinə daxil olan vergilər necə 
təsnifləşdirilir (Çəki: 1)  

Birbaşa vergilər 

 Dolayı vergilər 

 -Birbaşa və dolayı vergilər 

 Əmlak vergiləri 

 Mədən vergisi[yeni cavab] 

 

 

123Sual: Yaşayış minimumunun formalaşması hansı gəlirlər 
hesabına baş verir (Çəki: 1)  

Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə 
əsasən 

 Vergilər və gömrük rüsumları hesabına əldə olunan 
gəlirlər hesabına 



 Inflyasiya səviyyəsinin artması hesabına 

 -Minimum əmək haqqı, minimum pensiya və fərdi 
sahibkarlıq  

 Əmək fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, sahibkarlıq 
fəaliyyətindən əldə olunan, donorlar, transfert ödəmələr, 
nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən  

 

 

124Sual: Sosial inkişaf modellərinin əsas aparıcı sistemi (Çəki: 
1) sistem təsvir və sistem təhlil 

 normativlər 

 statistik model 

 imitasiya 

 funksional 

 

 

125Sual: Kəndin sosial inkişafı (Çəki: 1)  

kənd təsərrüfatı 

 sənaye məhsulu 

 əhalinin artımı 

 əhalinin səviyyəsi 

 -kənddə əhalinin gəlir və istehlakı 



 

 

126Sual: Pulsuz xidmətin maliyyə mənbəyi (Çəki: 1)  

-dövlət büdcəsi 

 müəssisə büdcəsi 

 bələdiyyələr 

 özünümaliyyələşmə 

 heç biri 

 

 

127Sual: Təhsilin qanunu il (Çəki: 1) 

 2001 

 2005 

 1990 

 1991 

 -2010 

 

 

128Sual: Təhsilin iqtisadi rolu (Çəki: 1)  

dolayısı 

 -birbaşa 



 multiplikasiya 

 reqresiya 

 sahə rolu 

 

 

129Sual: Təhsildə inovasiyalar (Çəki: 1)  

metodiki vəsait 

 -texnologiyalar 

 potensia 

 maliyyə 

 binalar 

 

 

130Sual: Təhsili əlaqəsi (Çəki: 1)  

müəssisələr 

 -elm 

 mədəiyyət 

 Incəsənət 

 iqtisadiyyat  

 

 



131Sual: Elmin proqnozu nə verir (Çəki: 1)  

yeni müddəalar 

 yeni idarəetmə 

 -yeni texnologiyalar 

 insan inkişafı 

 kadr 

 

 

132Sual: Elmi potensial (Çəki: 1)  

sənaye məshulu 

 -elmə cəlb olunan resurslar 

 kadrlar 

 binalar 

 institutlar 

 

 

133Sual: Elmin əsas amili (Çəki: 1)  

maddi texniki baza 

 -elmi kadrlar 

 elmin rəhbərliyi 

 koordinasiya 



 xarici amil 

 

 

134Sual: Elmi-texniki proqnozun əsas maddələr (Çəki: 1)
 iqtisadi artım 

 -idealar 

 tövsiyyələr 

 sosial tərəqqi 

 əmək şəraiti 

 

 

135Sual: Sosial inkişafın qiymətləndirilməsi və 
proqnozlaşdırılması metodikasına aiddir (Çəki: 1) 

  Iqtisadi və sosial idarəetmənin metodoloji prinsipi kimi 

 Sosial-iqtisadi idarəetmə meyarlar əsasında 

 Xidmət sahələrinin sosial xidmətinin tənzimlənməsi 

 -Gəlirlərin ölçülməsi və aspektlərinin qiymətləndirilməsi  

 Ayrı-ayrı maddi nemətlərin bütövlükdə istehlak həcmində 
xüsusi çəkisi əsasında  

 

 



136Sual: Gəlirlərin tənzimlənməsinin əsas obyektləri 
hansılardır (Çəki: 1)  

-Əmək haqqı, gəlirlər, əmək bazarı, məşğulluq, kadr hazırlığı, 
vergilər, sosial təminat, sosial müdafiə, mənzil siyasəti, 
yığımın qorunması, əmək şəraiti və ödənilməsi  

 Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürəti 

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibi 

 Hər hansı fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, vergilər və 
gömrük rüsumları 

 Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin 
məcmusu 

 

 

137Sual: Maddi nemətlərin bölgüsü hansı kriteriyalardan 
asılıdır (Çəki: 1)  

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu baxımından  

 -Əhalinin sosial mənşəyi, ictimai vəziyyəti, əmlak və 
əmək fəaliyyəti üzrə  

 Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin 
məcmuu və onların qiymətinin dəyişmə meylləri üzrə 



 Istehlakın regional iqtisadi və sosial inkişafda rolunun 
qiymətləndirilməsi və həyat səviyyəsinin tənzimlənməsi 
baxımından  

 Istehlak olunan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və 
tələbatın ödənilməsi üzrə 

 

 

138Sual: Gəlirlərin tənzimlənməsi aşağıdakı əsas obyektləri 
əhatə edir (Çəki: 1)  

Iqtisadi münaqişələrin və bazar münasibətlərinin iştirakçıları 
arasında ziddiyyətlərin yumşaldılması, gəlir və əmək haqqının 
diferensiasiyasının qarşısının alınması  

 -Gəlirlər, əmək haqqı və əmək bazarı, məşğulluq, kadr 
hazırlığı, vercilər, sosial təminat və müdafiə, mənzil şəraiti, 
yığımın qorunması, əmək şəraiti və ödənilməsi  

 Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi, gəlir 
və əmək haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması 

 Insanın fərdi xarakteristikaları və keyfiyyətləri, iqtisadi 
sistemin səmərəliliyi, sahə, müəssisə, regional xüsusiyyətlər, 
mülkiyyət formalarının müəyyənləşdirilməsi 

 Sintetik və natural göstəricilər, maddi rifahın bölgüsünün 
strukturu və  

 

 



139Sual: Əhali gəlirləri hansı şərtlərin təsiri ilə formalaşır (Çəki: 
1) Iqtisadi sistemin səmərəliliyi, regional xüsusiyyətlər, 
təşkilatı-iqtisadi idarəetmə 

 Iqtisadiyyatın qeüri-kommersiya sektorunun fəaliyyəti 
hesabına 

 Sosial-iqtisadi idarəetmə meyarlarına əsasən 

 -Insanın fərdi xarakteristikaları və keyfiyyətləri, iqtisadi 
sistemin səmərəliliyi, sahə, müəssisə, regional xüsusiyyətlər, 
mülkiyyət formaları və s.  

 Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım 
sürətinə əsasən 

 

 

140Sual: Sosial qütbləşmədə aparıcı amillər (Çəki: 1)  

-Gəlirlərə görə qütbləşmə 

 Yaşa görə 

 Təhsilə görə 

 Ailə tərkibinə görə 

 Ev təsərrüfatına görə 

 

 

141Sual: İqtisadi artımın iki parametrli modeli (Çəki: 1)  



İş qüvvəsi və maddi amil 

 Təkrar istehsal 

 -İstehlak modeli 

 Resurs modeli 

 Eksperiment model 

 

 

142Sual: Regionların sosial inkişafı meyarı (Çəki: 1)  

 regionlarda adam başına düşən maddi və xidmətlərin həcmi 

  əhalinin sayı 

  təhsil səviyyəsi 

  mədəniyyət sferası 

 -iş yerləri 

 

 

143Sual: Səhiyyə sıgortası prinsipləri: (Çəki: 1)  

qocalar 

 uşaqlar 

 -bütün əhali 

 məcburi sıgorta  

 könüllü sıgorta 



 

 

144Sual: Həyat səviyyəsi modeli (Çəki: 1) 

 --maksimum istehsal 

 minimum xərc 

 maksimum tələbat 

 maksimum ödənilmə 

 yığım 

 

 

145Sual: İqtisadi və sosial proqnozların vəhdəti (Çəki: 1)  

--məcmuu balanslar 

 gəlir və istehlak 

 normativ balanslar 

 perspektiv balanslar 

 material balanslar 

 

 

146Sual: Mədəniyyət sahələrində proqnozlaşmanın 
xüsusiyyətləri (Çəki: 1)  

tələbatın ödənilməsi 



 adam başına düşən 

 --100 nəfərə düşən göstəricilər 

 şəhər mədənyyəti 

 kənd yerlərində mədəniyyət 

 

 

147Sual: Mədəniyyət müəssisələri necə özəlləşir (Çəki: 1) -
-təyinatı dəyişmir 

 gəlir götürmək üçün 

 restruktura dəyişməsi üçün 

 təminat səviyyəsi 

 mədəni inkişaf 

 

 

148Sual: Sosial proqnzolara təsir edən əsas amil (Çəki: 1) ÜDM 

 --resurslar 

 coğrafiya 

 əhali 

 həyat tərzi 

 

 



149Sual: Mədəniyyət obyektləri deyil (Çəki: 1) klublar 

 teatrlar 

 televiziya 

 --sənaye 

 kitabxanalar 

 

 

150Sual: Sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi hansı amillərlə 
müəyyən olunur (Çəki: 1)  

həyat səviyyəsi 

 --qanunvericilik 

 tələbat 

 iş yerlərinin açılması 

 inflyasiyasiya 

 

 

151Sual: Qiymət iqtisadi mexanizm kimi necə xarakterizə 
olunur (Çəki: 1) 

  istehlak təyinatına görə qruplaşan əmtəə və xidmət 
növlərini müəyyən edir 

 --istehsal və istehlakın tarazlığını, dinamikasını və artım 
sürətini müəyyən edir  



 kompleks amillərin qarşılıqlı əlaqəsidir 

 milli iqtisadiyyatın inkişaf göstəricisidir 

 sosial standart və normativlərin ödənilməsi sistemidir 

 

 

152Sual: Iqtisadi amillərə aiddir (Çəki: 1) Mülkiyyətdən, 
sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları 
hesabına əldə olunan gəlir mənbələri 

 Dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial 
sığorta ödəmələri, xüsusi vəsaitlər[yeni cavab] 

 Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, işsizlər və aztəminatlı 
əhali təbəqələrinə müavinətlər  

 Əhalinin müxtəlif sosial risqlərdən sığortalanmasının 
təşkili prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər  

 --Əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin 
müəyyənləşdirilməsi, onun minimal səviyyəsi, normativdən 
artıq əmək stajına, xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə ödəmələr 
şəklində həvəsləndirmə elementlərin istifadəsi  

 

 

153Sual: Sosial sferanın strukturu əsas istiqamətlərində 
prioritetlər (Çəki: 1)  

Təhsil obyektləri və təhsilin keyfiyyəti 



 Gəlirlərin artımı 

 Mənzil təminatı 

 --Yoxsulluq 

 Həyat səviyyəsi 

 

 

154Sual: Özəlləşmədə nə kımı sosial nəticələr baş verir (Çəki: 
 İstehsal və iş yerləri azalır 

 --İqtisadi artım baş verir 

 Struktur dəyişikliklər 

 Xarici amillər 

 Keyfiyyət dəyişir 

 

 

155Sual: Əhali yığımı nəyin hesabina formalaşır (Çəki: 1) 

 --gəlirlərin artımı 

 istehlakın azalması 

 qiymət artımı 

 qıtlıq 

 ailə tərkibi 

 



 

156Sual: Balanslar hansılardır (Çəki: 1)  

--gəlir və istehlak  

 differensial balans 

 maddi balanslar 

 maliyyə balansı 

 maddi maliyyə balansı 

 

 

157Sual: İnsan fəaliyyətinin tarixi xarakterizə olunur. (Çəki: 1) -
-maddi və qeyri - maddi nemətlər istehsalı ilə 

 maddi nemətlər ilə 

 qeyri-maddi nemətlər istehsalı ilə 

 insan fəaliyyəti ilə 

 düzgün cavab yoxdur 

 

 

158Sual: İctimai əmək bölgüsü sistemində sosial sfera (Çəki: 1) -
----insanın bir şəxsiyyət kimi müəyyən kollektivdə və müəyyən 
ərazidə yaşayan bir fərd kimi tələbatının ödəniılməsinə 
yönəldilmişdir. 

 bir fərd kimi tələbatının ödəniılməsinə yönəldilmişdir 



 insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir edir 

 insanların mənəvi tələbatının ödənilməsinə təsir edir  

 insan fəaliyyəti nəticəsində həyata kecir 

 

 

159Sual: Ticarətin əsas funksiyası (Çəki: 1) 

 --tələbin öyrənilməsi və istehsal olunan malların 
istehlakçıya çatdırılmasıdır 

 tələbin öyrənilməsi və istehsal olunan malların 
istehlakçıya çatdırılmasıdır tələbin öyrənilməsi və istehsal 
olunan malların istehlakçıya çatdırılmasıdır 

 tələbin öyrənilməsi 

 məhsulun keyfiyyətini əsas tutur 

 mənfəət əldə etmək 

 

 

160Sual: İctimai iaşədə istehsal funksiyası (Çəki: 1)  

--xam məhsulların istehlak üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi 
üstün yer tutur 

 məhsulların satışı üstün yer tutur 

 istehlakın həcmindən asılıdır 

 istehsal olunan malların istehlakçıya çatdırılmasıdır. 



 istehsal olunmuş məhsulların keyfiyyəti 

 

 

161Sual: Sosial sfera və onun fəaliyyət növləri funksional 
təyinatından asılı olaraq necə qrupa bölünürlər: (Çəki: 1)  

      --2 

 5 

 1 

 3 

 4 

 

 

162Sual: Sosial sfera və onun fəaliyyət növləri funksional 
təyinatından asılı olaraq (Çəki: 1)  

ictimai tələbatın təmin edilməsi ilə bağlı və cəmiyyətin 
fəaliyyəti üçün normal şəraiti təmin edən sahələr 

 şəxsi tələbatın təmin olunması ilə bağlı olan sahələr. 

 ictimai tələbatın təmin edilməsi ilə bağlı və cəmiyyətin 
fəaliyyəti üçün normal şəraiti təmin edən :2şəxsi tələbatın 
təmin olunması ilə bağlı olan sahələr. 

 --bütün cavablar doğrudur 

 elm, idarə etmə, ictimai əsayişin qorunması 



 

 

163Sual: Sosial sferada şəxsi tələbatı ödəyən sahələrin 
tərkibinə aid deyil (Çəki: 1)  

mədəni (mənəvi) və sosial tələbatları  

 şəxsiyyətin ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

 əhalinin səhhətinin möhkəmləndirilməsini təmin edən 

 --məhsul istehsal edir 

 xüsusilə məişət tələbatlarını ödəyən 

 

 

164Sual: Maddi xidmətlər dövriyyə sferasında (Çəki: 1)
 istehsal prosesinin davamına 

 məhsulun daşınmasına 

 məhsulun saxlanılmasına 

 --istehsal prosesinin davamına, məhsulun daşınmasına və 
saxlanılmasına 

 istehsal olunan məhsulun satışına 

 

 

165Sual: Sosial sferada xidmətlər (Çəki: 1)  



pullu xidmətlər 

 güzəştli-xidmətlər 

 pulsuz xidmətlər 

 bütün cavablar doğrudur 

 --xidmətlər istehlak əşyalarıdır, pullu, güzəştli və pulsuz 
xidmətlərə bölünürlər 

 

 

166Sual: Pulsuz xidmətlərin inkişafı təmin olur (Çəki: 1) 

 --ictimai istehlak fondları hesabına təmin olunur. 

 kommersiya sektoru hesabına 

 qeyri-kommersiya sektoru hesabına 

 qeyri-dövlət sektoru hesabına 

 sosial fondlar hesabına 

 

 

167Sual: Əmək fəaliyyətində proqnozun əsas göstəricisi (Çəki: 
1) --əmək haqqı 

 iş şəraiti 

 məşğulluq 

 inteqrasiya 



 həyat səviyyəsi 

 

 

168Sual: Əmək haqqı hesabında iqtisadi göstəriciləri (Çəki: 1)
 ÜDM 

 --son məhsul 

 aralıq məhsul 

 sahə məhsul 

 ixracat 

 

 

169Sual: Əmək haqqının istehlak tutumu (Çəki: 1) 

 nominal 

 --real 

 mobil 

 minimum 

 orta aylıq 

 

 

170Sual: Əmək haqqına təsir edən istehlak amili (Çəki: 1)
 təşəbbüskarlıq 



 --məhsuldarlıq 

 alıcılıq qabiliyyəti 

 bazar 

 müqavilələr 

 

 

171Sual: Əməyin xarakterinə təsir edəna amillər (Çəki: 1) 

 --istehsal sturkturu 

 əmək haqqı 

 təhsil 

 səhiyyə 

 region 

 

 

172Sual: Iqtisadi artımın ekstensiv tipinin əsas amillərinə aiddir 
(Çəki: 1)  

--İşçilərin sayının artırılması, iş vaxtının artırılması, əməyin elmi 
təşkili. 

 Rəqabətin formalaşması, istehlak qiymətlərinin artması. 

 Turizm islahatlarının həyata keçirilməsi 

 Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi 



 İstehlak qiymətlərinin artması 

 

 

173Sual: Inflyasiyanın artım sürətindən asılı olaraq hansı 
növləri fərqləndirilir (Çəki: 1)  

Hiper, makrovəmikro 

 Cözlənilən, qəfil, makro və mikro 

 --Mülayim, sürətli və ifrat  

 Proqnozlaşdırılan vəcari 

 Proqnozlaşdırılan, cari, makro və mikro 

 

 

174Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi və sosial tələbatı 
xarakterizə edən göstəricilərdir (Çəki: 1)  

--Normativlər göstəricilər əsasında 

 Sintetik göstəricilər əsasında 

 Real göstəricilər əsasında 

 Statistik göstəricilər əsasında 

 Faktiki göstəricilər əsasında 

 

 



175Sual: Sosial sferanın sahə quruluşu hansılardır (Çəki: 1) -
--Əhali məşğulluğu 

 Əhaliyə xidmət sferası 

 İstehlak sferası 

 Nəqliyyat 

 Rabitə 

 

 

176Sual: Hansı balans modeli sosial sferada tətbiq olunur (Çəki: 
1) --Əhalinin gəlir və istehlak balansı 

 İstehlak balansı 

 Idxal balansi 

 Bölgü sistemi 

 İxrac balansı 

 

 

177Sual: Hansı ehtiyyat forması əhalinin sosial ehtiyatlarını 
ödəyir (Çəki: 1)  

--xüsusi mülkiyyət 

 dövlət mülkiyyəti 

 bələdiyyə mülkiyyəti 



 müştərək müəssisə forması 

 icarıyyə mulkiyyəti 

 

 

178Sual: Həyat səviyyəsinin differensasiyası (Çəki: 1)  

gəlirlərə görə 

 xərclərə görə 

 mənfəətə görə 

 əhalinin yaşam tərzinə görə 

 --istehlaka görə 

 

 

179Sual: Sağlamlıq nədir (Çəki: 1) 

 həyat şəraitidir 

 --uzun ömür 

 yaşamaq üçün resurslar 

 mənəvi nemətlər 

 maddi nemətlər 

 

 

180Sual: Mənəvi dəyərlər deyil (Çəki: 1) 



 təhsil 

 səhiyyə 

 mədəniyyət 

 --elm 

 dünya görüşü 

 

 

181Sual: Pullu xidmətlər sahəsinin inkişafı təmin edilir (Çəki: 1)
 əhalinin pul vasitələrinin 

 müəssisə və təşkilatların vasitələri 

 ictimai istehlak fondları 

 --əhalinin pul vasitələrinin, həmçinin müəssisə və 
təşkilatların vasitələrinin cəlb olunması hesabına təmin edilir 

 ictimai istehlak fondları vasitələrinin cəlb olunması 
hesabına təmin edilir.  

 

 

182Sual: Əmək aktivliyi (Çəki: 1) 

 il ərzində istehsal həcmi 

 --məhsuldarlıq 

 maya dəyəri 



 əlavə gəlirlər 

 müavinatlar 

 

 

 

183Sual: Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı 
vəzifələri yerinə yetirir (Çəki: 1)  

mütləq, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi  

 sahibkarıq fəaliyyəti hesabına formalaşan maliyyə  

 məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət  

 mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və  

 --Ixracı dəstəkləmək, iqtisadi artımı stimullaşdırmaq 

 

 

184Sual: Regionlarda sosial inkişafların prioritet istiqamətləri 
(Çəki: 1)  

--Region əhalisinin həyat səviyyəsi 

 Yoxsulluq həddi 

  İşləmiyənlər 

 Uşaqların sayı 

  Miqrasiya 



 

 

185Sual: Əhalinin sosial-demoqrafik sintetik göstəriciləri (Çəki: 
1) --Əhalinin təbii artımı 

 Qadınların sayı 

 Kişilərin sayı 

 Ölüm səviyyəsi 

  Doğum səviyyəsi 

 

 

186Sual: İqtisadi təhlükəsizliyinin əsas sahəsi (Çəki: 1)  

--ərzaq təhülkəsiziliyi 

 davamlı inkişaf 

 rəqabət mühiti 

 bazar tələbi və təklifi 

 məhsul bolluğu 

 

 

187Sual: Sahibkarlığın sosial rolu (Çəki: 1) 

 gəlirlərin artımı 

 iş güvvəsini formalaşdırır 



 --dövlət büdcəsini artırır 

 ev təsərrüfatını genişləndirir 

 bazarı formalaşdırır 

 

 

188Sual: Pullu xidmətlərə nə təsir edən (Çəki: 1)  

əhalinin həyat səviyyəsi 

 bazar qiymətləri 

 təminat səviyyəsi 

 xidmət keyfiyyəti 

 --əhalinin gəlirləri 

 

 

189Sual: Sosial sferanın resurs potensialı (Çəki: 1)  

--maddi-texniki, əmək, maliyyə, təşkilati-idarəçilik və 
informasiya ehtiyatlarının məcmuusudur 

 istehsal, əmək, maliyyə, təşkilati-idarəçilik və informasiya 
ehtiyatlarının məcmuusudur 

 təşkilati-idarəçilik və informasiya ehtiyatlarının 
məcmuusudur 

 təsərrüfat prosesi üçün lazım olan kapital və pulu nəzərdə 
tutur. 



 bu sahəyə məxsus vəzifələrin icrası üçün iqtisadi 
imkanlarını səciyyələndirir 

 

 

190Sual: Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində işsizlik necə növə 
bölünür (Çəki: 1)  

        1 

 2 

 --3 

 5 

 friksion işsizlik 

 

 

191Sual: Sosial sferada əsas fondların yeniləşməsi (Çəki: 1) -
-sıradan çıxmış obyektlərin yerini tutmaq üçün əsas fondların 
işə salınmasını təmin edən kapitial qoyuluşları vasitəsilə 
həyat keçirilir.  

 əsas fondların işə salınmasını təmin edən kapitial 
qoyuluşları vasitəsilə həyat keçirilir.  

 kapitial qoyuluşları vasitəsilə həyat keçirilir 

 əsas fondların işə salınmasını təmin edən 

 sıradan çıxmış obyektlərin yerini tutmaq üçün həyata 
kecirilir 



 

 

192Sual: Sosial sferanın maliyyə təminatının əsas hissəsini 
(Çəki: 1) 

--- dövlət büdcə vəsaiti təşkil edir. 

 əsas fondlar 

 müxtəlif təyinatlı fondların 

 Sosial fondlar 

 düzgün cavab yoxdur 

 

 

193Sual: Sosial fondların yaradılmasının əsas mənbəyi (Çəki: 1)
 ---sığorta olunanların və muzdla işləyənlərin sığorta 
haqları, sahibkarların ödədiyi sığorta haqları, dövlət 
subsidiyaları 

 müxtəlif təyinatlı fondların 

 əhaliyə sosial yardımın həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
yaradılan pul vəsaitləri fondlarıdır 

 yaradılan pul vəsaitləri fondlarıdır 

 dövlət subsidiyaları. 

 

 



194Sual: Sığorta olunanların və muzdla işləyənlərin sığortası 
haqlarınin əsası (Çəki: 1)  

--gəlirlərindən çıxılan hissəsidir. 

 real gəlirlər 

 nominal gəlirlər 

 pul vəsaitləri 

 muzdla işləyənlərin sığorta haqları 

 

 

195Sual: Dövlətlərarası fondlar arasında böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. (Çəki: 1 

--- Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı 

 milli pensiya fondu, işsizliyə görə sığorta fondu 

 Dünya Bankı, milli pensiya fondu 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu, dövlət qulluqçularının 
sığortalanması fondu 

 milli sığorta fond, dövlət müəssisələrinin pensiya fondu 

 

 

196Sual: BVF – nun vəzifəsi (Çəki: 1) 

---- tədiyyə balansını tarazlı yaratmaq məqsədi ilə beynəlxalq 
likvidliyi tənzimləməkdən ibarətdir 



 beynəlxalq likvidliyi tənzimləməkdən ibarətdir. 

 tədiyyə balansını tarazlı yaratmaq 

 istehsal güclərinin genişləndirilməsi üçün uzun müddətli 
kreditlər verir. 

 üzv dövlətlərin təminatı altında istehsal güclərinin 
genişləndirilməsi üçün uzun müddətli kreditlər verir. 

 

197Sual: Aşağıdakılardan hansılar sosial siyasətin subyektləridir. 
(Çəki: 1) 

---- Vətəndaşlar və sosial qruplar, onları təmsil edən 
institutlar, təşkilatlar və hakimiyyət orqanları 

 Vətəndaşlar və sosial qruplar  

 Sosial icmalar 

 Aktiv fəaliyyətdə olan sosial qüvvələr. 

 Aztəminatlı və işləməyən əhali 

 

 

198Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlətin siyasətinə aid deyil: 
(Çəki: 1) 

--- Təbii siyasət 

 Iqtisadi siyasət 

 Ekoloji siyasət 



 Demoqrafik siyasət 

 Mədəni siyasət 

 

 

199Sual: Aztəminatlı əhali qrupunun dəstəklənməsi siyasəti 
aşağıdakıları nəzərdə tutur (Çəki: 1)  

    Vergi siyasəti 

 Büdcə sisteminin islahat proqramı 

 Gömrük siyasəti 

 ---Təqaud sistemi, sosial müdafiə təminatı  

 Pul-kredit sistemi 

 

 

200Sual: Məcmu istehlaka təsir edən amillər (Çəki: 1)  

         --Gəlirlər 

 Ailə tərkibi 

 İş yerləri 

 Məşğulluq 

 Miqrasiya 

 

 



201Sual: Gəlirlərin istehlaka təsir edən ümumi forması (Çəki: 1)
 --Nominal gəlirlər 

 Pul gəlilrəri 

 Natural gəlirlər 

 Sair gəlirlər 

 Mobil gəlirlər 

 

 

202Sual: Xidmətlər nə ilə tənzimlənir (Çəki: 1)  

---qiymət 

 tələb 

 təklif 

 xərc 

 maraqlar 

 

 

203Sual: ÜDM-də xidmətin payı (Çəki: 1) 

 3% 

 ---41% 

 70% 

 80% 



 10% 

 

 

204Sual: Hansı xidmət Azərbaycanda inkişaf edir (Çəki: 1)  

       --nəqliyyat 

 yükdaşıma 

 əhali daşıma 

 məktəb 

 səhiyyə 

 

 

205Sual: Azərbaycan Respublikasında büdcədənkənar 
məqsədli dövlət sosial fondlarına daxildir: (Çəki: 1)  

--Dövlət Sosial Müdafiə Fondu; əhalinin məşğulluğuna kömək 
fondu; əlillərin sosial müdafiə fondu 

 Dövlətlərarası fondlar, əlillərin sosial müdafiə fondu. 

 əhalinin məşğulluğuna kömək fondu 

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, milli pensiya fondu 

 Dünya Bankı, milli pensiya fondu 

 

 



206Sual: Azərbaycan Respublikasında Əhalinin Məşğulluğuna 
Kömək dövlət fondu yaradılmışdir. (Çəki: 1) 

--12 iyul 1992-ci il 212 saylı qərarı ilə 

 27 iyun 1991-ci il tarixli 146 saylı 

 15 iyul 1995-ci il 212 saylı qərarı ilə 

 30 iyul 1991-ci il tarixli 156 saylı 

 12 sentyabr 1993-ci il 225 saylı qərarı ilə 

 

 

207Sual: Azərbaycanda büdcədənkənar dövlət fondlarının 
hüquqi-normatıv bazası yaradılmışdır. (Çəki: 1)  

--31 dekabr 1991-ci il tarixli 40 saylı Azərbaycan Respublikasının  

 29 yanvar 25 saylı Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə 

 30 sentyabr 2000-ci il 30 saylı Azərbaycan Respublikası 
qanunu ilə 

 1dekabr 1991-ci il tarixli 40 saylı Azərbaycan 
Respublikasının qanunu  

 1 iyun 1991-ci il tarixli 40 saylı Azərbaycan Respublikasının 
qanunu  

 

 



208Sual: Əlillərin Sosial Müdafiəsi Fonduna ödəniş qanunla 
tənzimlənirdi (Çəki: 1) 

 ---1994 – cü il 24 iyun tarixli 83 saylı qanunla 

 1996 – cı il 19 iyun tarixli 56 saylı qanunla  

 1995 – ci il 25 iyun tarixli 83 saylı qanunla 

 1997– ci il 27 iyun tarixli 78 saylı qanunla 

 2000 – ci il 24 iyun tarixli 83 saylı qanunla 

 

 

209Sual: Sosial qanunlar sisteminin qanunvericinik bazası 
daxildir: (Çəki: 1) 

 ---Sağlamlıq, tibbi sığorta; mədəniyyət, tarixi abidələrin 
bərpası və qorunması, elm və incəsənət sahələri haqqında 
qanun. 

 əhalinin məşğulluğuna kömək, elm və incəsənət sahələri 
haqqında qan 

 əhalinin istehlak büdcəsi, gömrük məcəlləsi, vergilər 
haqqında qanunlar 

 vergilər haqqında qanunlar, dövlət büdcəsi haqqmda 
qanun; 

 ətraf mühitin qorunması haqqmda qanun; elm və 
incəsənət sahələri, əhalinin məşğulluğuna kömək haqqında 
qanun 



 

 

210Sual: Əhalinin həyat səviyyəsini və sosial inkişafını 
müəyyən edən iqtisadi-sosial qanunlar (Çəki: 1) 

 Sağlamlıq, tibbi sığorta; mədəniyyət, tarixi abidələrin 
bərpası və qorunması, elm və incəsənət sahələri haqqında 
qanun. 

 əhalinin məşğulluğuna kömək, elm və incəsənət sahələri 
haqqında qanun 

 əhalinin istehlak büdcəsi, gömrük məcəlləsi, vergilər 
haqqında qanunlar 

 vergilər haqqında qanunlar, dövlət büdcəsi haqqmda 
qanun 

 ---əhalinin istehlak büdcəsi, gömrük məcəlləsi;vergilər, 
dövlət büdcəsi, ətraf mühitin qorunması, məşğulluq haqqında 
qanunlar. 

 

 

211Sual: Yaşayış minimumunun tənzimlənməsinin 
qanunvericilik bazası. (Çəki: 1)  

--Bu qanun Azərbaycan Respublikasında minimum yaşayış 
səviyyəsini tənzimləmək, əhalinin gəlirlərinin və sosial 
müdafiənin, dövlət tədbirlərinin hüquqi-təşkilatı və tətbiqinin 
əsaslarını müəyyənləşdirir. 



 Bu qanun əhalinin istehlak büdcəsi, əhalinin gəlirlərinin və 
sosial müdafiənin, dövlət büdcəsi, ətraf mühitin qorunması, 
məşğulluıunu tənzimləyir 

 əhalinin gəlirlərini, xərclərini, minimum yaşayış səviyyəsini 
tənzimləmək 

 bu qanun əhalinin gəlirlərinin və sosial müdafiənin, 
məşğulluıunu tənzimləyir, dövlət tədbirlərinin hüquqi-təşkilatı 
və tətbiqinin əsaslarını müəyyənləşdirir 

 dövlət tədbirlərinin hüquqi-təşkilatı və tətbiqinin 
əsaslarını müəyyənləşdirir 

 

212Sual: Daxili təbiətinə görə sosial siyasət (Çəki: 1)  

---Insanın inkişafına yönəldilmişdir 

 Iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilmişdir 

 Mədəniyyətin inkişafına yönəldilmişdir 

 Elmin inkişafına yönəldilmişdir 

  Təhsilin inkişafına yönəldilmişdir 

 

 

213Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial idarəetmənin 
texnologiyası (Çəki: 1)  

---İqtisadi artım və sosial tələbatın tarazlığı 

 Planlaşma təcrübəsi 



 Proqnozlaşma 

 Qiymətləndirmə 

 İnzibati idarəetmə 

 

 

214Sual: Sosial sahələrin strateji planlaşmasının mahiyyəti 
(Çəki: 1)  

--Uzunmüddətli meyllər vermək 

 Qısa müddətli proqnozlar 

 Maddi maliyyə planlaşması 

 Məsrəflər metodu 

 Optimallaşma metodu 

 

 

215Sual: Sosial sahələrin planlaşmasında daha cox önəmli 
yanaşma metodu (Çəki: 1)  

---Məqsədli proqram metodu 

 Resursların nəzərə alınması 

 İnzibati əmrlik metodu 

  Gəlirlik 

 İstehsal həcminin maksimumlaşması 



 

 

216Sual: Əməyə görə pensiyanın əsas ilkin şərtləri (Çəki: 1) -
---Yaş həddi 

 İş stajı 

 Gəlirlər 

 Ailə tərkibi 

 Vəzifə maaşları 

 

 

217Sual: Nominal gəlirləri formasına təsir edən amillər (Çəki: 
1) --istehsal və məhsuldarlıq 

 Qiymət 

 Bazar 

 Ticarət dövriyyəsi 

 Kapital 

 

 

218Sual: Məşğulluq üçün prioritet nədir (Çəki: 1)  

emal sənayesi 

 --kənd təsərrüfatı 



 xidmət 

 istehlak 

 idarəetmə 

 

 

219Sual: İstehlak hansı büdcə ilə tənzimlənir (Çəki: 1)
 dövlət büdcəsi 

 --ailə büdcəsi 

 şəhər büdcəsi 

 bələdiyyələr 

 müəssisə gəlirləri 

 

 

220Sual: Gəlirlərə görə paylanma hansı qanunlarla tədqiqi 
olunur (Çəki: 1)  

normal 

 funksional 

 xətti 

 reqresiya 

 --loqonormal 

 



 

221Sual: Əhali artımı neçə faiz təşkil edir 10 min nəfər 
hesabında (Çəki: 1 

 100 

 50 

 30 

 --10 

 3 

 

 

222Sual: Əhalinin məskunlaşması nə ilıə bağlıdır (Çəki: 1)  

    --əmək haqqı 

 iş yerləri 

 yaşayış şəraiti 

 vətən eşqi 

 yerlilik 

 

 

223Sual: Sərhəd regionlarında sosial inkişaf üçün nə etmək 
lazımdır (Çəki: 1)  

ticarəti açmaq 



 --dövlət himayəsi 

 sahibkarlığa şərait yaratmaq 

 inzibatçılıq 

 təhlükəsizlik 

 

 

224Sual: Məskunlaşma nədir (Çəki: 1) 

 regionlara getmək 

 --əhalinin ərazilərdə daimiliyi 

 şəhərlərə axın 

 xarici dövlətrə axın 

 kəndə axın 

 

 

225Sual: Yoxsul əhalinin istehlakında ərzaqın payı (Çəki: 1)
 80% 

 --90% 

 40% 

 30% 

 10% 

 



 

226Sual: Təbəqələşməyə nə təsir edir (Çəki: 1)  

     əmək şəraiti 

 --gəlirlər 

 ailə tərkibi 

 ixtisas 

 heç biri 

 

 

227Sual: Həyat şəraiti» dedikdə (Çəki: 1)  

---Həyat şəraiti» əhalinin həyat fəaliyyətinin birbaşa obyektiv 
şəraiti nəzərdə tutulur 

 Həyat şəraiti» əhalinin həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan 
material və mənəvi nemətlərlə təminatı, 

 Həyat şəraiti» bir tərəfdən ictimai həyatın və tələbatın 
subyektini (həyatın davamlığını, fıziki və psixiki sağlamlıq 
səviyyəsini, 

 Həyat şəraiti» təhsil, mədəniyyət və intellektual 
potensialı, digər tərəfdən - komfortu, həyat şəraitinin 
yararlığını, insanların yaşayış arealnı ək 

 Həyat şəraiti» həyat şəraitinin yararlığını, insanların 
yaşayış arealnı əks etdirir. 

 



 

228Sual: Həyat səviyyəsi» dedikdə (Çəki: 1) 

--- əhalinin həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan material və 
mənəvi nemətlərlə təminatı, onların istehlak səviyyəsi 
nəzərdə tutulur. 

 əhalinin həyat fəaliyyətinin birbaşa obyektiv şəraiti 
nəzərdə tutulur 

 əhalinin həyat fəaliyyətinin birbaşa obyektiv şəraiti, 
mənəvi nemətlərlə təminatı, onların istehlak səviyyəsi, 
nəzərdə tutulur 

 həyat şəraitinin yararlığını, insanların yaşayış arealnı əks 
etdirir. 

 bir tərəfdən ictimai həyatın və tələbatın subyektini (, 
təhsil, mədəniyyət və intellektual potensialı) digər tərəfdən - 
komfortu, həyat şəraitinin yararlığını, insanların yaşayış arealnı 
əks etdirir. 

 

 

229Sual: Həyat keyfıyyəti» dedikde (Çəki: 1) əhalinin həyat 
fəaliyyəti üçün zəruri olan material və mənəvi nemətlərlə 
təminatı, onların istehlak səviyyəsi nəzərdə tutulur. 

 əhalinin həyat fəaliyyətinin birbaşa obyektiv şəraiti 
nəzərdə tutulur 



 əhalinin həyat fəaliyyətinin birbaşa obyektiv şəraiti, 
mənəvi nemətlərlə təminatı, onların istehlak səviyyəsi, 
nəzərdə tutulur 

 həyat şəraitinin yararlığını, insanların yaşayış arealnı əks 
etdirir. 

 ---bir tərəfdən ictimai həyatın və tələbatın subyektini (, 
təhsil, mədəniyyət və intellektual potensialı) digər tərəfdən - 
komfortu, həyat şəraitinin yararlığını, insanların yaşayış arealnı 
əks etdirir. 

 

 

230Sual: Həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün əsas 
meyarlar (Çəki: 1) 

 ---tələbat, onun ödənmə dərəcəsi;istehlak səviyyəsi, onun 
quruluşu 

 mənəvi nemətlərlə təminatı, onların istehlak səviyyəsi 

 bir tərəfdən ictimai həyat və tələbatın subyekti 

 həyat şəraitinin yararlığını, insanların yaşayış 

 bütün cavablar doğrudur. 

 

 

231Sual: Tələbatın formalaşmasının əsas aparıcı amilinin 
seçilməsi asılıdır (Çəki: 1)  



--konkret vəziyyətdən  

 tələbatın subyekti 

 onun quruluşu 

 həyat şəraitindən 

 istehlak səviyyəsindən 

 

 

232Sual: Əhalinin maddi rifahı asılıdır (Çəki: 1)  

---əsasən onun əməyinə görə aldığı gəlirlərdən.  

 konkret vəziyyətdən 

 istehlak səviyyəsindən 

 həyat şəraitindən 

 istehsal səviyyəsindən 

 

 

233Sual: Əhalinn aldığı bütün gəlirləri ayrılır: (Çəki: 1)  

---Nominal gəlirlər, real gəlirlər; son istifadə gəlirləri. 

 sahibkarlıq fəaliyyətindən aldıqları gəlirlər 

 sosial transfertlər 

 natural gəlirlər 

 düzgün cavab yoxdur 



 

 

234Sual: Əhalinin nominal gəlirlərinə daxildir (Çəki: 1)  

--pul gəlirləri, natural gəlirləri, əlavə gəlirlər 

 vergilər çıxıldıqdan sonra qalan hissəsi 

 real gəlirlərinin hesablanması strukturu 

 sosial transfertlər 

 natural gəlirlər 

 

 

235Sual: Əhalinin real gəlirləri onun nominal gəlirləri (Çəki: 1) -
--qiymət ideksi nəzərə almaqla vergilər çıxıldıqdan sonra qalan  

 əhalinin nominal və real gəlirlərinin hesablanmasıdır 

 əhaliyə göstərdiyi xidmətlərin məbləği 

 əhalinin nominal gəlirlərinin hesablanmasıdır 

 natural gəlirlər 

 

236Sual: Sosial siyasətin strategiyası nədən ibarətdir. (Çəki: 1) -
--Ölkənin inkişafının konkret tarixi mərhələsində sosial 
problemlərin ümumi həllidir. 

 Ölkələrin inkişafının konkret tarixi mərhələsində sosial 
iqtisadi problemlərin ümumi həllidir. 



 Əsas sosial-iqtisadi və sosial siyasi problemlərdir. 

 Əhalinin əsas qisminin vəziyyətinin yüksəldilməsi 
problemləri 

 Böhran dövründə əhalinin sosial müdafiəsidir. 

 

 

237Sual: Bunlardan hansılar sosial xidmətin formalarına aid 
edilir (Çəki: 1)  

--Stasionar, qeyri-standart, təcili və sosial 

 Pulsuz yeməkxanalar, sənaye mallarının paylanması 

 Yaşayış yerləri, protezlər 

 Maliyyə yardımı 

 Itirilmiş gəlirin təminatı 

 

 

238Sual: Indeksləşdirmə əhalinin hansı gəlirlərinə və 
əmanətlərinə tətbiq olunur (Çəki: 1) 

 Məzmununa, keçirildiyi yerə, hərəkət üsuluna, 
müddətinə, iştirakçıların tərkibinə və sayına, keçirilmə üsuluna 
görə  

 --Işçilərin əmək haqqına, vətəndaşların əmanət 
banklarında olan əmanətlərinə, dövlət istiqrazları və digər 
qiymətli kagızlara, təqaüdlərə və sosial müavinətlərə  



 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturuna görə 

 Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-
texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai 
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən 

 Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və 
gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlir mənbələrinə 
görə 

 

 

239Sual: Sosial siyasətin formalaşdırılmasının əsas məqsədləri 
aşağıdakılardır (Çəki: 1) Istehlakın regional iqtisadi və sosial 
inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi, gəlir və əmək haqqının 
diferensiasiyasının qarşısının alınması 

 Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi və 
proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddinin müəyyən olunması 

 ---Iqtisadi münaqişələrin və bazar münasibətlərinin 
iştirakçıları arasında ziddiyyətlərin yumşaldılması, gəlir və 
əmək haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması  

 Səhiyyənin vəziyyəti, təhsil və əhalinin məşğulluq 
səviyyəsi, orta ömür müddəti, alıcılıq qabiliyyəti, siyasi həyata 
daxil olma  

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibinin 
uçotu 



 

 

240Sual: Əmək haqqının sosial mahiyyəti (Çəki: 1)  

--İş qüvvəsinin təkrar istehsalini bərpa edir 

 İstehsala stimul yaradır 

 Ailə gəlirlərinə təsir edir 

 Bölgü funksiyası yaradır 

 Əmtəə xarakterini müəyyən edir 

 

 

241Sual: Tələbat funksiyasının meyar kimi qəbul edilməsində 
ölcü vahidi (Çəki: 1)  

--Tələbatın ödənilmə dərəcəsinin maksimumlaşması 

 Orta illik tələbin ölcülməsi 

 İstehlakın tələbata yaxınlaşması 

 Ərzaq təkləbatının maksimumlaşması 

 Minimum məsrəflərin qəbulu 

 

 

242Sual: Əhalinin sosial-demoqrafik sintetik göstəriciləri (Çəki: 
1) ---Əhalinin təbii artımı 



 Qadınların sayı 

 Kişilərin sayı 

 Ölüm səviyyəsi 

 Doğum səviyyəsi 

 

 

243Sual: Sosial inkişafın prioritetliyi (Çəki: 1) 

 elmlik 

 muasirlik 

 --dinamizm 

 dayanığlı 

 sabitlik 

 

 

244Sual: Ümumi Milli Məhsulun həcm və strukturuna əsasən 
hesablanılır (Çəki: 1)  

---ŞMG'+n = ÜMM'+n -Al+" - KTBG'+n + TG'+" - V+n 

 ŞMG'+n = ÜMM'+n -Al+" - KTBG'+n  

 ŞMG'+n = KTBG'+n + TG'+" - V+n 

 ÜMM'+n =Al+" - KTBG'+n + TG'+" - V+n 

 ŞMG'+n = ÜMM'+n -Al+" + TG'+" - V+n 



 

 

245Sual: Əhalinin gəlirlərinin indeksləşdirilməsi (Çəki: 1)  

---əhalinin əsas gəlirlərinin real məzmunun yüksəldilməsi 
tədbirləri  

 minimal büdcə xərcləridir. 

 minimal dövlət standart və normativləri 

 İmtiyazların verilməsi 

 istehlak qiymətlərinin dövlət tərəfındən tənzimlənməsi. 

 

 

246Sual: Sosial sferanın minimal dövlət standart və 
normativləri ilə tənzimlənməsi. (Çəki: 1) əhalinin əsas 
gəlirlərinin real məzmunun yüksəldilməsi tədbirləri başa 
düşülür 

 minimal büdcə xərcləridir, minimal dövlət standart və 
normativləri 

 İmtiyazların verilməsi 

 istehlak qiymətlərinin dövlət tərəfındən tənzimlənməsi. 

 ---hər şeydən əvvəl, təhsil, səhiyyə, mənzil, əmək 
iqtidarında olmayan əhaliyə sosial xidmət və s. üzrə minimal 
büdcə xərcləridir.  

 



 

247Sual: İmtiyazların verilməsi (Çəki: 1)  

---müəyyən əhali qrupuna şamil edilən, ümumi fəaliyyət 
qaydaları ilə müqayisədə, xüsusi üstünlük başa düşülür 

 əhalinin əsas gəlirlərinin real məzmunun yüksəldilməsi 
tədbirləri başa düşülür 

 minimal büdcə xərcləridir, minimal dövlət standart və 
normativləri 

 hər şeydən əvvəl, təhsil, səhiyyə, mənzil, əmək 
iqtidarında olmayan əhaliyə sosial xidmət və s. üzrə minimal 
büdcə xərcləridir.  

 əhalinin əsas gəlirləri 

 

 

248Sual: Qiymətlərə dotasiyaların ayrılması, istehlak 
qiymətlərinin dövlət tərəfındən tənzimlənməsi. (Çəki: 1)  

--Ümumdövlət miqyasında, bu və ya digər formada, kifayət 
qədər dar çərçivədə, əsasən də təbii inhisarların və dövlət 
mülkiyyəti sektorunun fəaliyyəti (qaz, elekttrik enerjisi, 
şəhərlərarası danışıqlar, rabitə) ilə bağlı olan qiymətlər 
tənzimlənir 

 müəyyən əhali qrupuna şamil edilən, ümumi fəaliyyət 
qaydaları ilə müqayisədə, xüsusi üstünlük başa düşülür 



 hər şeydən əvvəl, təhsil, səhiyyə, mənzil, əmək 
iqtidarında olmayan əhaliyə sosial xidmət və s. üzrə minimal 
büdcə xərcləridir.  

 əhalinin əsas gəlirlərinin real məzmunun yüksəldilməsi 
tədbirləri başa düşülür 

 minimal büdcə xərcləridir, minimal dövlət standart və 
normativləri 

 

249Sual: Istehlak və gəlir normativləri arasında əlaqəni 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı təhlil metodologiyasından 
istifadə olunur (Çəki: 1) 

 Faydalılıq effekti 

 Reqressiya 

  Korrelyasiya 

  ---Reqressiya və korrelyasiya  

 Balans 

 

 

250Sual: Istehlak davranışı necə başa düşülür (Çəki: 1)
 Əhalinin zəruri olan ehtiyaclarının ödənilməsi prosesidir 

 Əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin 
müəyyənləşdirilməsi göstəricisidir 



 ---Əhali qruplarının istehlak prosesində qəbul etdiyi 
qərarların nəticəsidir  

 Işsizlik həcminin işçi qüvvəsinə olan nisbəti kimi başa 
düşülür  

 Dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial 
sığorta ödəmələri, xüsusi vəsaitlər sistemidir 

 

 

251Sual: İstehlaka təsir edən aparıcı amillər (Çəki: 1)  

    --- Gəlirlər 

 Xərclər 

  İstehasl 

 Tələbat 

 Əmtəə təklifi 

 

 

252Sual: Istehlak strukturunun təhlili hansı metodologiyaya 
əsaslanır (Çəki: 1)  

--- Təhlil, proqnoz metodlarının müasir iqtisadi idarəetmə 
baxımından təkmilləşdirilməsi 

 Istehlak təyinatı əsasında qruplaşan əmtəə, xidmət 
növlərinə, istehlakın faydalılığı və formalaşması mənbələri 
strukturuna görə təhlili  



 Sosial-iqtisadi idarəetmənin məqsəd və vəzifələrinin 
təhlili 

 Istehlakın regional iqtisadi və sosial inkişafda rolunun 
qiymətləndirilməsi 

 Həyat səviyyəsinin tənzimlənməsi baxımından təhlil 
metodologiyası 

 

 

253Sual: Tələbatın formalaşmasına təsir edən normativ 
göstəricilər aşağıdakılardır (Çəki: 1) Məhsulların keyfiyyəti, 
çeşidi və texniki-iqtisadi göstəriciləri 

 Iqtisadi sistemin səmərəliliyi, sahə, müəssisə, regional 
xüsusiyyətlər, mülkiyyət formaları 

 Sosial tənzimləmənin maliyyə əsasları 

 --Coğrafi-iqtisadi, iqtisadi, əhali və ekoloji amillər  

 Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-
texniki inqilab 

 

 

254Sual: Tələbat amilləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
 ---Demoqrafiya, iqtisadi inkişaf, təbii-coğrafi şərait, sosial 
müdafiə sistemi, xarici-iqtisadi əlaqələr, əməkdaşlıq  



 Istehlakın regional iqtisadi və sosial inkişafda rolunun 
qiymətləndirilməsi 

 Sıxışdırılmış təkrar istehsal və ya neqativ demoqrafik 
situasiya, sosial-iqtisadi idarəetmənin məqsəd və vəzifələrinin 
təhlili obyektləri 

 Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin 
məcmuu və onların qiymətinin dəyişmə meylləri 

 Sosial sığorta üzrə, univevsal və sosial müavinətlər 

 

 

255Sual: Sosial müdafiə fondunun funksiyası (Çəki: 1)
 əhaliyə yardımlar vermək 

 ölkəni inkişaf etdirmək 

 --pensiya təyin edir 

 sosial pensiyalar verir 

 müəssisələrə yardım edir 

 

 

256Sual: Regionların inkişafının dövlət dəstəyi (Çəki: 1)
 qanunlar 

 ---proqramlar 

 yardımlar 



 yol təminatı 

 infrastruktura 

 

 

257Sual: Hansı göstəricilər isanın inkişaf indeksini 
müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)  

---Ehtimal edilən ömür müddəti; təhsil səviyyəsi; adambaşına 
düşən ÜDM 

 Ehtimal edilən ömür müddəti; mənzil şəraiti; minimal 
əmək haqqı 

 Adambaşına düşən real ÜDM; gəlir və xərclərin strukturu; 
yoxsulluq və varlılıq həddi 

 Təhsil səviyyəsi; tələbatların ödənilmə səviyyəsi; minimal 
əmək haqqı 

 Təhsil səviyyəsi; rifahların bölüşdürülməsi; sağlamlıq 
səviyyəsi 

 

 

258Sual: Obyekt-subyekt münasibətləri sistemində sosial 
siyasətin obyekti kimi çıxış edirlər (Çəki: 1) 

 --Fərdi fəaliyyətlə məşğul olan əhali 

 İdarə və təşkilatlar 

 İnstitutlar 



 Dövlət 

 Müəssisələr 

 

 

 

 

259Sual: Tələbatı yaranma təbiətinə görə hansı növlərə ayrılır 
(Çəki: 1)  

       Maddi və mənəvi 

 --Fiziki, sosial və intellektual 

 Qeyri-iqtisadi və iqtisadi 

 Fizioloji və mənəvi 

 Real və normativ 

 

 

260Sual: Istehlakın struktur təhlili hansı normativlərə əsaslanır 
(Çəki: 1)  

Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki 
inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai 
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsipləri əsasında 

 Əhalinin müxtəlif sosial risqlərdən sığortalanmasının 
təşkili prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər əsasında  



 Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-
texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai 
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən 

 Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi və 
proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddinin müəyyən olunması 
prinsipləri əsasında 

 --Ərzaq, qeyri-ərzaq, xidmət növləri üzrə ayrı-ayrı 
sahələrin məhsullarının istehlak həcmində xüsusi çəkisinə görə  

 

 

261Sual: İstehlak davranışa təsir edən amillər (Çəki: 1)  

---Əhali gəlirləri 

 Ailə tərkibi 

 Qiymət imdeksi 

 İş yerləri 

 Təhsil səviyyəsi 

 

 

262Sual: Istehlakın formalaşma normativlərinə aiddir (Çəki: 1) -
--Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibi və 
məskunlaşma dərəcəsi  



 Xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin 
demoqrafik tərkibi və məskunlaşma dərəcəsi, səhiyyənin 
planlaşması 

 Istehlakın regional iqtisadi və sosial inkişafda rolunun 
qiymətləndirilməsi  

 Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürəti 

 Istehlak təyinatına görə qruplaşan əmtəə və xidmətlər 

 

 

263Sual: Istehlak amilləri hansı qruplara bölünür (Çəki: 1)
 Mikro səviyyədə 

 ---Makro və mikro səviyyədə  

 Makro səviyyədə 

 Meqo səviyyədə 

 Ümumi səviyyədə  

 

 

264Sual: Istehlak formaca hansı xidmətlərə bölünür (Çəki: 1)
 Konsaltinq və mənəvi xidmətlərə 

 Lizinq və mənəvi xidmətlərə 

 Marketinq və maddi xidmətlərə 

 Konsaltinq və maddi xidmətlər istehlakına 



 ---Maddi və mənəvi xidmətlər istehlakına 

 

 

265Sual: Tələbatın ödənilməsinin aşağıdakı formaları 
mövcuddur (Çəki: 1)  

---Pul ödənişlərinin əvəzsiz, lakin normalar əsasında təyin 
edilməsi, güzəştlərin verilməsinin qarşılıqlı-ekvivalentsiz 
əsaslarla həyata keçirilməsi  

 Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi, gəlir 
və əmək haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması 

 Istehsal və istehlakın tarazlığının, dinamikasının və artım 
sürətinin müəyyənləşdirilməsi 

 Təhsilli və yüksək ixtisaslı əhalinin payının artması, 
gəlirlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin sərəncamında 
olan aktivlərin leqallaşdırılması  

 Xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin 
demoqrafik tərkibi və məskunlaşma dərəcəsi, səhiyyənin 
planlaşması 

 

 

266Sual: Ticarətin hansı formaları əhaliyə təsir edir (Çəki: 1) -
--kommersiya 

 bazar 



 topdan satış 

 pulsuz 

 nisyə 

 

 

267Sual: Ticarətin müasir tələblərə çatması Respublikaya nə 
verir (Çəki: 1) dünya standartları 

 ---DTT-nın üzvü olması 

 xarici investisiya 

 miqrasiya 

 idxal azalması 

 

 

268Sual: İxrac və idxal siyasəti sosialyönlüdürmü? (Çəki: 1)
 birbaşa 

 nisbətən 

 ---bazar vasitəsilə 

 gəlirlər 

 xərclər 

 

 



269Sual: Azərbaycan hansı beynəlxalq sosial təşkilatın üzvüdür 
(Çəki: 1) 

 avropa şurası 

 ---BMT 

 Dünya Bankı 

 MDB 

 ÜTT 

 

 

270Sual: Həyat səviyyəsinin əmək sferasında siyasətə aid deyil 
(Çəki: 1)  

Əməyin ödənilməsi 

 Sosial partnyorluq 

 ---Sosial xidmət 

 Məşğulluq siyasəti 

 Əməyin mühafizəsi və sosial sığorta 

 

 

271Sual: Sosial icmalara aid deyil (Çəki: 1) 

 Ailələr 

 Xalqlar 



 Şəhər əhalisi 

 ---Aztəminatlı əhali təbəqəsi 

 Qəsəbəvə bölgə əhalisi 

 

 

272Sual: İstehlakçılara büdcə dotasiyaları forması hansı 
məhsullara şamil edilmir? (Çəki: 1)  

Çörək  

 Mənzil haqqı 

 Şəhər nəqliyyatı  

 Rabitə 

 ---Sənaye məhsulları 

 

 

273Sual: Təbii inhisarların və dövlət mülkiyyəti sektorunun 
fəaliyyəti hansı məhsullara şamil edilmir? (Çəki: 1)  

           Qaz 

 Elektrik enerjisi 

 --Su 

 Şəhərlərarası danışıqlar 

 Rabitə 



 

 

 

 

 

274Sual: Istehlak strukturu hansı normativ göstəricilərlə 
müəyyən olunur (Çəki: 1)  

Xidmət sahələrinin sosial xidmətinin tənzimlənməsi mexanizmi 
formasında 

 Iqtisadi və sosial idarəetmənin metodoloji prinsipi kimi 

 Sosial-iqtisadi idarəetmə meyarlar əsasında 

 Iqtisadi islahatların konsepsiyası və reallaşma mexanizmi 
baxımından 

 ---Ayrı-ayrı maddi nemətlərin bütövlükdə istehlak 
həcmində xüsusi çəkisi əsasında  

 

 

275Sual: Tələbatın elmi təsnifatı aşağıdakı əlamətlər üzrə 
müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)  

Insanın fərdi xarakteristikaları və keyfiyyətləri, iqtisadi sistemin 
səmərəliliyi, sahə, müəssisə, regional xüsusiyyətlər, mülkiyyət 
formalarının müəyyənləşdirilməsi 



 Sintetik və natural göstəricilər, maddi rifahın bölgüsünün 
strukturu və  

 Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət 
sahələrinin inkişafı və strukturu baxımından qiymətləndirmə 

 Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin 
məcmuu və onların qiymətinin dəyişmə meylləri 

 ---Tələbatın yaranma təbiəti, təzahür sferası, subyekti, 
ödənilmə dərəcəsi və kəmiyyətcə müəyyənləşdirilməsi  

 

 

276Sual: Istehlakın öyrənilməsi və planlaşdırılmasında hansı 
metodologiyadan istifadə olunur (Çəki: 1)  

---Balans 

  Statistik 

 Universal 

 Funksional 

  Elementar 

  

  

  

277Sual: Tələbat və istehlakın proqnozlaşdırılması aşağıdakı 
normativlər əsasında həyata keçirilir (Çəki: 1) 



  Humanitar, sosial-psixoloji, etik, komplekslilik, sistemlilik, 
optimallıq 

 Regional, əyani, əks əlaqə, əməlilik, tarixilik 

 Ekoloji, statistik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq 

 Sosial-psixoloji, etik, komplekslilik, əks əlaqə, əməlilik, 
tarixilik 

 ---Dinamiklik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq, əks 
əlaqə, əməlilik, tarixilik  

 

 

278Sual: Sosila sferada ali orqan (Çəki: 1)  

prezident apparatı 

 ---nazirlər kabineti 

 milli məclis 

 sahə nazirliyi 

 icra orqanları 

 

 

279Sual: Avropada sosial sığorta ən çox hansı ölkələrdə inkişaf 
etmişdir? (Çəki: 1)  

Almaniya-İtaliya 

 Fransa-İngiltərə 



 ---Skandinaviya ölkələri 

 İspaniya-Portuqaliya 

 Hollandiya- Belçika 

 

 

280Sual: Pulsuz və güzəştli xidmətlərə aid deyil (Çəki: 1)
 Təhsil 

 Səhiyyə 

 Sosial xidmət 

 İctimai rifah 

 ---Maddi xidmət 

 

281l: Aşağıdakılardan sosial yardıma aid edilməyən hansıdır 
(Çəki: 1)  

Sosial transferlər 

 Maliyyə yardımı 

 Dotasiyalar 

 Müxtəlif növ güzəştlər 

 --Təqaüdlər 

 

 



282Sual: Sosial yardım hansı formada göstərilə bilər (Çəki: 1) -
--Nəqd və nəqdsiz pul ödənişləri, natural mədaxil, pulsuz və 
güzəştli xidmətlər 

 Pulsuz xidmət  

 Iş yerləri ilə təminat 

 Nəqliyyat güzəştləri 

 Vəzifə vermək 

 

 

283Sual: Müavinət nədir və nə vaxt verilir (Çəki: 1)  

---Işdə müvəqqəti fasilə yarandıqda, müəyyən hallarda əlavə 
xərcləri təzminatlandırmaq ehtiyacı yarandıqda verilən 
zəmanətli pul ödəmələridir 

 Əmək qabiliyyətini itirmiş vətəndaşlara, onların sığorta 
pensiyası hüququ olmadıqda verilir 

 Vətəndaşlara qocaldıqda, əmək qabiliyyətini tam, yaxud 
qismən itirdikdə verilir 

 Ailə başçısının itirildiyinə görə verilən pul ödəmələridir 

 Müəyyən əmək fəaliyyəti sahələrində təyin olunmuş iş 
stajına çatdıqdan sonra aybaay verilən zəmanətli pul 
ödəmələridir. 

 

 



284Sual: Qüvvədə olan qanunla vətəndaşlara hansı növ 
pensiyalar təyin edilir (Çəki: 1)  

Əmək pensiyaları, yardımlar və sosial pensiyalar  

 Sığorta gəlirləri, əmək pensiyaları, yardımlar və sosial 
pensiyalar  

 Əlilliyə görə pensiyalar, yardımlar və sosial pensiyalar  

 ---Əmək pensiyaları və sosial pensiyalar  

  Yaşa görə pensiyalar, sığorta gəlirləri, əmək pensiyaları, 
yardımlar və sosial pensiyalar 

 

 

285Sual: Xarici təcrübəyə əsasən pensiya ödəmələri hansı növ 
pensiya normativlərini əhatə edir (Çəki: 1)  

Korporativ obliqasiyalar, yaşa görə və əlilliyə görə 

 Ailə başçısını itirməyə, hamiləlik və doğuma görə  

 Represiyaya məruz qalanlara, Çernobl əlillərinə, yaşa görə 
və ailə başçısını itirməyə görə 

  Işləməyənlərin ailə üzvünə, korporativ obliqasiyalar, yaşa 
görə və əlilliyə görə 

 ---Yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə  

 

 



286Sual: Sosial yardım almaq hüququna malik olan əhali 
kateqoriyalarını müəyyən etmək üçün hansı göstəricidən 
istifadə olunur (Çəki: 1) 

 Inflyasiya 

 Böhran və qıtlıq 

 Himayədarlıq 

 --Kasıblıq səviyyəsi  

 Yoxsulluq həddi 

 

 

287Sual: Respublikada mövcud olan minimum əmək haqqının 
miqdarı nə qədərdir (Çəki: 1)  

       --- 75 

  55 

 40 

  50 

 60 

 

 

288Sual: «Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında» Azərbaycan 
Respublikası qanunu neçənci ildə qəbul olunub (Çəki: 1) 

 1991-08-20 



 1992-01-01 

 ---1992-08-25 

 1992-01-25 

 1993-01-01 

 

 

289Sual: Sosial yardımın maliyyə mənbəyi (Çəki: 1)  

---Sosial yapdım dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
maliyyələşdirilir 

 Sosial yardım neft fondundan maliyyələşir 

 Sosial yardım məcburi sosial ayırmaların hesabına 
maliyyələşir 

 Sosial yardım xarici dövlətlərin verdiyi yardımlar hesabına 
maliyyələşir 

 Sosial yardım yerli biznesmenlərin və sahibkarların könüllü 
verdiyi yardımlar hesabına maliyyələşir. 

 

 

290Sual: «Ünvanlı Dövlət Sosial Yardım haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Qanunu tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı nə vaxt təsdiq olunub (Çəki: 
1)--- 2005-11-16 

 2005-12-17 



 2005-10-21 

 2006-01-01 

 2006-07-01 

 

 

291Sual: Sosial yardım hansı formada göstərilir (Çəki: 1) 

 Əhali gəlirlərinin indeksləşdirilməsi, gəlirlər üzrə 
minimum sosial zəmanətlərin təmin olunması, sosial sahələrin 
tənzimlənməsi, imtiyazların və güzəştlərin verilməsi, məcburi 
sosial sığorta, sosial təminat və sosial yardım 

 ---Nəqd və nəqdsiz pul ödənişləri, natural mədaxil, pulsuz 
və güzəştli xidmətlər  

 Əhalinin müxtəlif sosial risqlərdən sığortalanmasının 
təşkili prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər  

 Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-
texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai 
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən 

 Sosial sahələrin tənzimlənməsi, imtiyazların və güzəştlərin 
verilməsi, məcburi sosial sığorta, sosial təminat və sosial 
yardım, pulsuz və güzəştli xidmətlər  

 

 



292Sual: Sosial işin əsas vəzifələri aşağıdakılardır (Çəki: 1)
 Pensiyalar və yardımlar, sosial sığorta ödənişləri, müxtəlif 
təyinatlı birdəfəlik kompensasiyalar, işsizlər və aztəminatlı 
əhali təbəqələrinə müavinətlərin verilməsi 

 Zəmanətli xidmətlərin məcmusu, sosial adaptasiya, 
əlillərin reabilitasiyası 

 Sosial-tibbi, psixoloji-pedoqoji, sosial-hüquqi, sosial-
məişət, sosial-məsləhət, zəmanətli xidmətlərin məcmusu, 
sosial adaptasiya 

 ---Sosial reklam və təbliğat, sosial layihələrin həyata 
keçirilməsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial qulluq, 
sosial mobillik, sosial nəzarət və s.  

 Nəqd və nəqdsiz pul ödənişləri, natural mədaxil, pulsuz və 
güzəştli xidmətlər  

 

 

293Sual: Sosial sığorta hansı formada həyata keçirilir (Çəki: 1)
 Əlavə sığorta, tibbi sığorta və əmək sığortaları 

 Məcburi dövlət sığortası, əmək sığortası və könüllü sığorta  

 Məcburi, kollektiv, dövlət sığortası və könüllü sığorta  

 ---Məcburi dövlət sığortası və könüllü sığorta  

 Assistents, məcburi dövlət sığortası və könüllü sığorta  

 



 

294Sual: Təhsil qanunu nə vaxt mükəmməl qəbul olunub (Çəki:
 1990 

 1992 

 1993 

 ---2010 

 2011 

 

 

295Sual: Hansı sosial tədqiqatların mərkəzi var (Çəki: 1)
 institutlar 

 akademiya 

 ---mərkəzlər 

 sorğular 

 alimlər 

 

 

296Sual: Sosial yardım kimlərə verilir? (Çəki: 1)  

         İşçilərə 

 Xəstələrə  

 ---Aztəminatlı əhali kateqoriyalarına 



 Qocalara və ahıllara 

 Çoxuşaqlı analara 

 

 

297Sual: Bunlardan hansı xidmət sferasına aiddir? (Çəki: 1)
 Sənaye sahəsi 

 ---İctimai asayişin qorunması 

 Aqrar sahə 

 Qeyri neft sektoru 

 Tədavül sferası 

 

 

298Sual: Sosial qrupların qarşılıqlı əlaqələrinin formalarına aid 
deyil? (Çəki: 1)  

Münaqişə  

 Partnyorluq 

 Tətillər 

 Qarşılıqlı güzəşt  

 --Məşğulluq  

 

 



299Sual: Sosial xidmət formalarına aid deyil (Çəki: 1) 

 Stasionar 

 Qeyri-stasionar 

 --Sosial-məişət 

 Təcili 

 Evdə xidmət 

 

 

300Sual: Sosial xidmət əhalinin hansı kateqoriyalarına 
göstərilmir? (Çəki: 1)  

Ahıl yaşlı vətəndaşlara  

 Əlil uşaqlara 

 Əlil uşaqları olan ailələrə 

 ---Aztəminatlı əhali kateqoriyalarına 

 Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə 

 

 

 


