
BAXIŞ
Testlər/3310#01#Y14#01qiyabi/Baxış

TEST: 3310#01#Y14#01QIYABI

Test 3310#01#Y14#01qiyabi

Fənn 3310 - Sosial sferanın iqtisadiyyatı 
və idarə edilməsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 510

Keçid balı 163,19 (32 %)

Suallardan 510

Bölmələr 42

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bunlardan hansı sosial sfera sahələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
Yüngül sənaye
Mədəniyyət və incəsənət
Sərnişin nəqliyyatı
Mənzil-kommunal təsərrüfatı 
Rekreasiya və sosial təminat

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



Informasiya resursları
Maliyyə resursları
Maddi-texniki baza
Enerji resursları

Sual: Sosial sahələrin inteqrasiyası potensialına daxildir (Çəki: 1)
Təbii resurslar
Əmək ehtiyyatları, onların cins, yaş və peşə tərkibləri
Yanacaq resursları və s.
Elmi texniki tərəqqinin inkişafı
Nəqliyyat və rabitə infrastrukturları

Sual: Sosial siyasətin əsas istiqaməti (Çəki: 1)
əhalinin rifahı
məşğulluq
məskunlaşma
təbii artım
ömür səviyyəsi

Sual: İnsan inkişafı indeksi (Çəki: 1)
maddi rifah
sağlamlıq
təhsil
ictimai iaişə
maddi nemətlər və sağlamlıq

Sual: İnsanın sosial tələbatının əsas göstəricisi (Çəki: 1)
ömür səviyyəsi
gəlir səviyyəsi
uşaqların sayı
ev təsərrüfatı
xərclər

Sual: Səhiyyə islahatların aparıcı həlqə (Çəki: 1)
insan tələbinə uyğun təkmilləşməsi
keyfiyyətli xidmət
sağlamlıq artımı
maddi təminat
sosial təminat

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

2 m2
6 m2



8 m2
5 m2
4 m2 

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

12-25
12-30
15-30
15-25
20-30

Sual: 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

Sual: 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 

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sosial sferada islahatların aparılması istiqamətlərinə aid deyil (Çəki: 1)
Əmtəə və gəlirlərin bölüşdürülməsi sferası
Pensiya sisteminin islahatları
Sosial sığorta
Sosial yardım
Ekoloji təhlükəsizlik

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



Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi
Pensiya təminatı
Məşğuliyyət siyasəti
Demoqrafiya siyasəti
Sosial yardım

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

85%
80%
75%
70%
65%

Sual: Elmə qoyulan investisiyalar (Çəki: 1)
büdcə
sifariş
bazar tələbatı
xüsusi vəsaitlər
xarici resurslar

Sual: Elmin qlobal tədbiqi (Çəki: 1)
sənaye
cəmiyyət
kənd təsərrüfatı
həyat tərzi
infrastruktura

Sual: Elmin səmərəsi (Çəki: 1)
vahid xərcə alınan məhsul
iqtisadi artım
minimum məsrəf
rentabellik
iş yerləri

Sual: Həyat səviyyəsinin əsas modeli (Çəki: 1)
tələbatın ödənilməsi
istehlakın həcmi
ərzaq
qeyri-ərzaq
xidmət

Sual: Ərzaq təhlükəsziliyin sosial mənası (Çəki: 1)
əhalinin tələbatını ödəmək



qütbləşməni azaltmaq
kənd təsərrüfatını artırmaq
bazarı qorumaq
gəlir götürmək

Sual: İstehlak modelində aparıcı göstərici (Çəki: 1)
ərzaq istehlakı;
yığım
qeyri-ərzaq
alkoqol
idman

Sual: Ərzaq istehlakın əsas amili (Çəki: 1)
ailə tərkibi
gəlirlər
təminat səviyyəsi
ailə gəlirləri
demoqrafik tərkibi

Sual: Minimum istehlak səbətinin proqnozu (Çəki: 1)
yaşamaq üçün minimum istehlak meyləri
ticarət məhsulları
tələb
təklif
qiymət

Sual: İstehlaka təsir edən bazar amili (Çəki: 1)
qiymət
təklif
doyma səviyyəsi
xərc strukturu
xarici amillər

Sual: Sosial proqnozlarda xarici amil (Çəki: 1)
ixracat
idxal
əhalinin miqrasiyası
pul miqrasiyası
qaçaqmanılıq

Sual: Sağlamlığın meyarı (Çəki: 1)
ölüm səviyyəsi
istehlak həcmi
məhsuldarlıq



ailə tərkibi
məşğulluq

Sual: Sağlamlığın əsas siyasəti (Çəki: 1)
bazar
əmtəə
xidmət
səhiyyə
təhsil

Sual: Səhiyyənin maliyyə modeli (Çəki: 1)
dövlətin maliyyəsi
büdcə
bələdiyyə
xüsusi vəsaitlər
xarici vəsaitlər

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: 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



Sual: Mədəniyyət qanunları (Çəki: 1)
çərçivə qanunu
sahə qanunu
funksional qanunlar
idarəetmə
ərazi qanunları

Sual: Mədəniyyətə nə daxil deyil (Çəki: 1)
muzeylər
kitabxanalar
nəşriyyat
müəssisələr
tarixi abidələr

Sual: Mədəniyyət obyektləri özəlləşirmi? (Çəki: 1)
nisbətən
tam
öz təyinatını dəyişməklə
özəlləşmir
satılır

Sual: Mədəniyyətin maliyyə əsası (Çəki: 1)
yerli büdcələr
əhali xərcləri
müəssisə gəlirləri
dövlət büdcəsi
xarici vəsaitlər

Sual: Azərbaycanda səhiyyənin konseptual inkişafı (Çəki: 1)
təminat səviyyəsi
minimuj məsrəfləri
miqrasiya zazaltmaq
gəlir gətirmək
ömürü artırmaq

Sual: Səhiyyənin inkişafınmda aparıcı amil (Çəki: 1)
kadr potensialı
dövriyyə vəsaitləri
investisiya
əhali sağlamlığı
coğrafi amil

Sual: Səhiyyədə əsas müəssisə deyil (Çəki: 1)



ambulatoriya
xəstəxanalar
birjalar
diaqnostik mərkəzlər
labarotoriyalar

Sual: Səhiyyənin inkişafında maddi-texniki baza (Çəki: 1)
səhiyyənin əsas fondları
laborotoriyalar
tibbi ləvazimatlar
tibbi medakemntlər
xəstələr

Sual: Xəsətəlin motivi (Çəki: 1)
həyat səviyyəsi
acıq iş yerləri
coğrafi mühüt
ailə tərkibi
ginetik xüsusiyyətləri

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

Məsrəf
Mübadilə 
Investisiya
Mənfəət
Əmək 

Sual: Yaşa görə pensiyalar hansı müddətə təyin edilir? (Çəki: 1)
Ömürlük
5 il müddətinə
10 il müddətinə
20 il müddətinə
30 il müddətinə



Sual: Elmi potensial (Çəki: 1)
bütün resurslar
kadr potensialı
texnika
insanlar
əhali

Sual: Elmin mahiyyəti (Çəki: 1)
idealar
texnologiyalar
xidmət
infrastruktura
müəssisə

Sual: Elmi məhsul (Çəki: 1)
il ərzində yeni təkliflər
elmlər doktoru
elmlər namizədi
elmi müəssisələr
elmi axtarışlar

Sual: Elmi potensialın tədbiqi sahəsi (Çəki: 1)
müəssisəyə
infrastruktura
bütün sahələr
cəmiyyət
xarici müəssisələr

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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



Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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 

Sual: Elmdə əmək haqqı sistemi (Çəki: 1)
məhsuldarlıq
stimul yaratmaq
əl əməyini aşağa salmağa
rəqabət qabiliyyəti
hazır məhsul

Sual: Elmin aparıcı həlqəsi (Çəki: 1)
praktiki elm
fundamental
tədbiqi
sahə
humanitar elm

Sual: Elmin sosial nəticələri (Çəki: 1)
iş yerləri
məhsudarlıq
davamlı inkişaf
gəlirlik
rentabellik



Sual: Mədəniyyət nədir (Çəki: 1)
sosial inkişafdır
maddi istehsaldır
mənəvi ehtiyatlar
intellektual artım
yaşamaq tərzi

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: 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.

Sual: 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 



Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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, 

Sual: 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

Sual: Mədəni məhsulların xarakteri (Çəki: 1)
daşınmaz əmlak
xidmət
əmtəələr
abidələr
kitab

Sual: Mədəniyyətin fərqlərinə təsir edir: (Çəki: 1)
təhsil
dünyagörüşü;



xarici mühit
dövlət qayğısı
əhali

Sual: Mədəniyyətin maliyyə mənbəyi (Çəki: 1)
müəssisə gəlirləri
mədəniyyət fondu
büdcə xərcləri
əhali gəlirləri
bank vəsaitləri

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mülkiyyət formaları hansılardır: (Çəki: 1)
Dövlət, bələdiyyə, xüsusi
Dövlət 
Xüsusi
Müəssisə
Biznes

Sual: Sahibkarlıqda dövlət büdcəsinin rolu (Çəki: 1)
Stimullaşdırır maliyyə dəstəyi təmin edir
Planlaşdırır
Nəzarət edir
Məhsul sifariş verir
Rayonlar üzrə yerləşdirilir

Sual: 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

Sual: 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

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

Dinamik artım modeli
Struktur modeli
Reqresiya modeli
Sahə modeli
Statistik model

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin əsas istiqamətinə aid edilir (Çəki: 1)
Ərzaq təhlükəsizliyi
Ailədə təhlükəsizlik
İş yerləri
Xaric
Dövlət

Sual: Mədəniyyyətdə sahibkarlıq daha çox hardadı? (Çəki: 1)
kitabxana
muzey
nəşriyyat
tikinti
elm

Sual: Mədəniyyət obyektlərinin regionda əsas xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
əhali amili
maliyyə əlaməti
regionların inkişafı
təhsil səviyyəsi
əhali qrupları

Sual: Mədəniyyətin inkişaf konsepsiyası (Çəki: 1)
transformasiya
təkamül
inqilabi
inzibati
himayəçilik

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 15

Maksimal faiz 15



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: Ticarət və ictimai iaşədə özəlləşmənin əsas xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Bütövlükdə
Hissə-hissə
Satmaq yolu ilə
Pulsuz
 Icarəyə

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Sosial sahənin özəlləşməsinin xarakteri (Çəki: 1)
Özəlləşmə cari gəlirlərin artırılmasına xidmət edir
Daşınmaz əmlakın bölgüsü
Istehsal artımı
Sahibkarlığın artımı
Məşğulluğu artırır

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Sosial sferanın özəlləşməsi xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Qanunvericiliklə hər sahənin spesifik xüsusiyyətini nəzərə almaqla və profili 

dəyişməklə
Profilini dəyişməklə
Uzunmüddətli icarəyə verməklə
Satmaqla
Inkişaf etdirməklə

Sual: İqtisadi qanunların təsdiqi harada baş verir (Çəki: 1)
Milli Məclisdə
Nazirliklərdə
Bələdiyyələrdə
İcra orqanlarında
Xarici ölkələrdə

Sual: Sosial qanunlar sistemində əsas qanun (Çəki: 1)
istehlak
maddi istehsal



yaşayış minimumu
dövlət pensiya sistemi
müavinatlar sistemi.

Sual: Təminat sistemində əsas istiqamət: (Çəki: 1)
iş yerləri
transfertlər
müavinatlar
kollektiv istehlak
birdəfəlik rüsumlar

Sual: Ehtiyac minimumu 2012-ci ildı: (Çəki: 1)
10 manat
30 manat
40 manat
20 manat
65 manat

Sual: İstehlak səbəti nədir (Çəki: 1)
maddi nemətlər
xidmət
yığım
yaşayış üçün zəruri məhsullar və qeyri-ərzaq məhsulları
borclar

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Sahibkarlığın regional xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Ərazinin iqtisadi islahatlarının prinsipləri
Sənayenin quruluşu
Istehsal həcmi
Infrastruktur səviyyəsi
Əhalinin sayı 

Sual: 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

Sual: Sahibkarlıq gəlirləri ölçülməsi (Çəki: 1)
ƏHi + Tpi + CKi = ƏZj + QƏZk + DMHj + X 
Məhsulun həcmi ilə
Xalis məhsul 
Əmtəəlik məhsul 
ƏHi + CKi = QƏZk + DMHj 

Sual: 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 

Sual: Sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 1)
Maliyyə vergi mexanizmi
Təşkilati quruluş



Investisiya qoyuluşu
Marketinq planlaşması
Strateji planlaşma

Sual: Sosial müdafiədə aparıcı həlqə (Çəki: 1)
müavinat
pensiya
yardım
ünvanlı sosial fondu
birdəfəlik mükafat

Sual: Pensiya hüququ (Çəki: 1)
sahə
konstitusiya
beynəlxalq
daxili
ərazi

Sual: Müavinat kontigenti (Çəki: 1)
bütün əhali
kişilər
qadınlar
çox uşaqlı analar
tələbələr

BÖLMƏ: 0401 
Ad 0401 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sosial inkişafın əsas obyektlərinə daxildir (Çəki: 1)
Banklar
Ticarət müəssisələri
Tələbat sistemi
Kitabxanalar
Sərgilər

Sual: 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.

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Əhalinin gəlirlərinin differensasiya əmsalları (Çəki: 1)
desil
orta aylıq gəlirlər



natural gəlirlər
istehlak xərcləri
yığım

Sual: Ekoloji mühütün sosial səmərəsi (Çəki: 1)
Ömrün müddətini artırır
Ölümü azaldır
Təbii sərvətlərdən istifadəni artırır
Məhsuldarlığı genişləndirir
Yeni iş yerləri acır

Sual: Yaşayış minimumun hesablanması metodikası (Çəki: 1)
İstehlak səbəti
Gəlirlər
İstehlak həcmi
İstehsal həcmi
Əmtəə dövriyyəsi

Sual: Turizmin mənası: (Çəki: 1)
istirahət
işgüzarlıq
səyahət
sosial tələbat
sərbəst vaxt

Sual: İstehsal mədəniyyəti (Çəki: 1)
tələbatın elmi əsaslarla təşkili
qiymətin dəyişməsi
gəlirlərə uyğun istehlak
xidmət istehlakı
mənəvi dəyərlər

Sual: Səhiyyədə dövlət tənzimlənməsi (Çəki: 1)
planlaşma
idarəetmə
büdcə vəsaiti
kadr potesnialı
yerləşmə sxemi

Sual: Səhiyyənin mülkiyyətdə əsas forma (Çəki: 1)
dövlət
özəl
xüsusi
xarici



bələdiyyə

Sual: Səhiyyə bazarı elementi deyil (Çəki: 1)
xəsətələr
kapital
müəssisə
həyat səviyyəsi
investisiya

Sual: Təhsil proqnozu üçün qanunvericilik bazası (Çəki: 1)
iqtisadi qanunlar
sənaye qanunları
təhsil qanunu
normativ-hüquq sənədlər
mədəniyyət qanunu

Sual: Təhsil sferasının əlaqəsi (Çəki: 1)
sənaye
kənd təsərrüfatı
elm
mədəniyyət
əhali

Sual: Təhsil proqnozunda əsas istiqamətlər (Çəki: 1)
iqtisadi
sosial
mədəni
pulsuz
pullu

Sual: Təhsilin proqnozunda üsullar (Çəki: 1)
məsrəflər üsulu
normativ
bir başa
funksional
amillər

Sual: Təhsilin amilləri deyil (Çəki: 1)
uşaqlar
əhali
resurslar
doğum
ölüm səviyyəsi



Sual: Təhsilin tələbatı (Çəki: 1)
dünya görüşü
inteqrasiya
iqtisadiyyat
pul vəsaiti
islahatlar

Sual: Təhsilin attestasiyası (Çəki: 1)
yeni məktəblər
kapital artımı
bal sistemi
sinifdə qalmaq
attestat almaq

BÖLMƏ: 0402 
Ad 0402 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: 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. 

Sual: 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

Sual: Dövlət büdcəsinə daxil olan vergilər necə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Birbaşa vergilər
Dolayı vergilər
Birbaşa və dolayı vergilər
Əmlak vergiləri
Mədən vergisi[yeni cavab]

Sual: 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 

Sual: Sosial inkişaf modellərinin əsas aparıcı sistemi (Çəki: 1)
sistem təsvir və sistem təhlil
normativlər
statistik model
imitasiya
funksional

Sual: Kəndin sosial inkişafı (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı
sənaye məhsulu
əhalinin artımı
əhalinin səviyyəsi
kənddə əhalinin gəlir və istehlakı

Sual: Pulsuz xidmətin maliyyə mənbəyi (Çəki: 1)
dövlət büdcəsi
müəssisə büdcəsi
bələdiyyələr
özünümaliyyələşmə
heç biri



Sual: Təhsilin qanunu il (Çəki: 1)
2001
2005
1990
1991
2010

Sual: Təhsilin iqtisadi rolu (Çəki: 1)
dolayısı
birbaşa
multiplikasiya
reqresiya
sahə rolu

Sual: Təhsildə inovasiyalar (Çəki: 1)
metodiki vəsait
texnologiyalar
potensia
maliyyə
binalar

Sual: Təhsili əlaqəsi (Çəki: 1)
müəssisələr
elm
mədəiyyət
Incəsənət
iqtisadiyyat 

Sual: Elmin proqnozu nə verir (Çəki: 1)
yeni müddəalar
yeni idarəetmə
yeni texnologiyalar
insan inkişafı
kadr

Sual: Elmi potensial (Çəki: 1)
sənaye məshulu
elmə cəlb olunan resurslar
kadrlar
binalar
institutlar

Sual: Elmin əsas amili (Çəki: 1)



maddi texniki baza
elmi kadrlar
elmin rəhbərliyi
koordinasiya
xarici amil

Sual: Elmi-texniki proqnozun əsas maddələr (Çəki: 1)
iqtisadi artım
idealar
tövsiyyələr
sosial tərəqqi
əmək şəraiti

BÖLMƏ: 0403 
Ad 0403 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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 

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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 

Sual: 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

Sual: Sosial qütbləşmədə aparıcı amillər (Çəki: 1)
Gəlirlərə görə qütbləşmə
Yaşa görə
Təhsilə görə
Ailə tərkibinə görə
Ev təsərrüfatına görə

Sual: İqtisadi artımın iki parametrli modeli (Çəki: 1)
İş qüvvəsi və maddi amil
Təkrar istehsal
İstehlak modeli
Resurs modeli
Eksperiment model

Sual: Regionların sosial inkişafı meyarı (Çəki: 1)
 regionlarda adam başına düşən maddi və xidmətlərin həcmi
 əhalinin sayı
 təhsil səviyyəsi
 mədəniyyət sferası



iş yerləri

Sual: Səhiyyə sıgortası prinsipləri: (Çəki: 1)
qocalar
uşaqlar
bütün əhali
məcburi sıgorta 
könüllü sıgorta

Sual: Həyat səviyyəsi modeli (Çəki: 1)
maksimum istehsal
minimum xərc
maksimum tələbat
maksimum ödənilmə
yığım

Sual: İqtisadi və sosial proqnozların vəhdəti (Çəki: 1)
məcmuu balanslar
gəlir və istehlak
normativ balanslar
perspektiv balanslar
material balanslar

Sual: Mədəniyyət sahələrində proqnozlaşmanın xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
tələbatın ödənilməsi
adam başına düşən
100 nəfərə düşən göstəricilər
şəhər mədənyyəti
kənd yerlərində mədəniyyət

Sual: Mədəniyyət müəssisələri necə özəlləşir (Çəki: 1)
təyinatı dəyişmir
gəlir götürmək üçün
restruktura dəyişməsi üçün
təminat səviyyəsi
mədəni inkişaf

Sual: Sosial proqnzolara təsir edən əsas amil (Çəki: 1)
ÜDM
resurslar
coğrafiya
əhali
həyat tərzi



Sual: Mədəniyyət obyektləri deyil (Çəki: 1)
klublar
teatrlar
televiziya
sənaye
kitabxanalar
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Sual: Sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi hansı amillərlə müəyyən olunur (Çəki: 1)
həyat səviyyəsi
qanunvericilik
tələbat
iş yerlərinin açılması
inflyasiyasiya

Sual: 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

Sual: 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 

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



Təhsil obyektləri və təhsilin keyfiyyəti
Gəlirlərin artımı
Mənzil təminatı
Yoxsulluq
Həyat səviyyəsi

Sual: Özəlləşmədə nə kımı sosial nəticələr baş verir (Çəki: 1)
İstehsal və iş yerləri azalır
İqtisadi artım baş verir
Struktur dəyişikliklər
Xarici amillər
Keyfiyyət dəyişir

Sual: Əhali yığımı nəyin hesabina formalaşır (Çəki: 1)
gəlirlərin artımı
istehlakın azalması
qiymət artımı
qıtlıq
ailə tərkibi

Sual: Balanslar hansılardır (Çəki: 1)
gəlir və istehlak 
differensial balans
maddi balanslar
maliyyə balansı
maddi maliyyə balansı

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

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

2
5
1
3
4

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Maddi xidmətlər dövriyyə sferasında (Çəki: 1)
istehsal prosesinin davamına
məhsulun daşınmasına
məhsulun saxlanılmasına
istehsal prosesinin davamına, məhsulun daşınmasına və saxlanılmasına
istehsal olunan məhsulun satışına



Sual: Sosial sferada xidmətlər (Çəki: 1)
pullu xidmətlər
güzəştli-xidmətlər
pulsuz xidmətlər
bütün cavablar doğrudur
xidmətlər istehlak əşyalarıdır, pullu, güzəştli və pulsuz xidmətlərə bölünürlər

Sual: 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

Sual: Əmək fəaliyyətində proqnozun əsas göstəricisi (Çəki: 1)
əmək haqqı
iş şəraiti
məşğulluq
inteqrasiya
həyat səviyyəsi

Sual: Əmək haqqı hesabında iqtisadi göstəriciləri (Çəki: 1)
ÜDM
son məhsul
aralıq məhsul
sahə məhsul
ixracat

Sual: Əmək haqqının istehlak tutumu (Çəki: 1)
nominal
real
mobil
minimum
orta aylıq

Sual: Əmək haqqına təsir edən istehlak amili (Çəki: 1)
təşəbbüskarlıq
məhsuldarlıq
alıcılıq qabiliyyəti
bazar
müqavilələr

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



istehsal sturkturu
əmək haqqı
təhsil
səhiyyə
region
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Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Sosial sferanın sahə quruluşu hansılardır (Çəki: 1)
Əhali məşğulluğu
Əhaliyə xidmət sferası
İstehlak sferası
Nəqliyyat
Rabitə



Sual: Hansı balans modeli sosial sferada tətbiq olunur (Çəki: 1)
Əhalinin gəlir və istehlak balansı
İstehlak balansı
Idxal balansi
Bölgü sistemi
İxrac balansı

Sual: Hansı ehtiyyat forması əhalinin sosial ehtiyatlarını ödəyir (Çəki: 1)
xüsusi mülkiyyət
dövlət mülkiyyəti
bələdiyyə mülkiyyəti
müştərək müəssisə forması
icarıyyə mulkiyyəti

Sual: Həyat səviyyəsinin differensasiyası (Çəki: 1)
gəlirlərə görə
xərclərə görə
mənfəətə görə
əhalinin yaşam tərzinə görə
istehlaka görə

Sual: Sağlamlıq nədir (Çəki: 1)
həyat şəraitidir
uzun ömür
yaşamaq üçün resurslar
mənəvi nemətlər
maddi nemətlər

Sual: Mənəvi dəyərlər deyil (Çəki: 1)
təhsil
səhiyyə
mədəniyyət
elm
dünya görüşü

Sual: 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. 

Sual: Əmək aktivliyi (Çəki: 1)



il ərzində istehsal həcmi
məhsuldarlıq
maya dəyəri
əlavə gəlirlər
müavinatlar

BÖLMƏ: 0503 
Ad 0503 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: Regionlarda sosial inkişafların prioritet istiqamətləri (Çəki: 1)
Region əhalisinin həyat səviyyəsi
Yoxsulluq həddi
 İşləmiyənlər
Uşaqların sayı
 Miqrasiya

Sual: Əhalinin sosial-demoqrafik sintetik göstəriciləri (Çəki: 1)
Əhalinin təbii artımı
Qadınların sayı
Kişilərin sayı
Ölüm səviyyəsi
 Doğum səviyyəsi

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyinin əsas sahəsi (Çəki: 1)
ərzaq təhülkəsiziliyi
davamlı inkişaf
rəqabət mühiti
bazar tələbi və təklifi
məhsul bolluğu

Sual: Sahibkarlığın sosial rolu (Çəki: 1)



gəlirlərin artımı
iş güvvəsini formalaşdırır
dövlət büdcəsini artırır
ev təsərrüfatını genişləndirir
bazarı formalaşdırır

Sual: Pullu xidmətlərə nə təsir edən (Çəki: 1)
əhalinin həyat səviyyəsi
bazar qiymətləri
təminat səviyyəsi
xidmət keyfiyyəti
əhalinin gəlirləri

Sual: 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

Sual: Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində işsizlik necə növə bölünür (Çəki: 1)
1
2
3
5
friksion işsizlik

Sual: 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

Sual: Sosial sferanın maliyyə təminatının əsas hissəsini (Çəki: 1)
dövlət büdcə vəsaiti təşkil edir.
əsas fondlar
müxtəlif təyinatlı fondların
Sosial fondlar
düzgün cavab yoxdur



Sual: 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.

Sual: Sığorta olunanların və muzdla işləyənlərin sığortası haqlarınin əsası (Çəki: 1)
gəlirlərindən çıxılan hissəsidir.
real gəlirlər
nominal gəlirlər
pul vəsaitləri
muzdla işləyənlərin sığorta haqları

Sual: 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

Sual: 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.

BÖLMƏ: 0601 
Ad 0601 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlətin siyasətinə aid deyil: (Çəki: 1)
Təbii siyasət
Iqtisadi siyasət
Ekoloji siyasət
Demoqrafik siyasət
Mədəni siyasət

Sual: 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

Sual: Məcmu istehlaka təsir edən amillər (Çəki: 1)
 Gəlirlər
Ailə tərkibi
İş yerləri
Məşğulluq
Miqrasiya

Sual: Gəlirlərin istehlaka təsir edən ümumi forması (Çəki: 1)
Nominal gəlirlər
Pul gəlilrəri
Natural gəlirlər
Sair gəlirlər
Mobil gəlirlər

Sual: Xidmətlər nə ilə tənzimlənir (Çəki: 1)
qiymət
tələb
təklif
xərc
maraqlar

Sual: ÜDM-də xidmətin payı (Çəki: 1)
3%
41%



70%
80%
10%

Sual: Hansı xidmət Azərbaycanda inkişaf edir (Çəki: 1)
nəqliyyat
yükdaşıma
əhali daşıma
məktəb
səhiyyə

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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 

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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.

Sual: 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

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Daxili təbiətinə görə sosial siyasət (Çəki: 1)
Insanın inkişafına yönəldilmişdir
Iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilmişdir
Mədəniyyətin inkişafına yönəldilmişdir
Elmin inkişafına yönəldilmişdir
 Təhsilin inkişafına yönəldilmişdir



Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial idarəetmənin texnologiyası (Çəki: 1)
İqtisadi artım və sosial tələbatın tarazlığı
Planlaşma təcrübəsi
Proqnozlaşma
Qiymətləndirmə
İnzibati idarəetmə

Sual: Sosial sahələrin strateji planlaşmasının mahiyyəti (Çəki: 1)
Uzunmüddətli meyllər vermək
Qısa müddətli proqnozlar
Maddi maliyyə planlaşması
Məsrəflər metodu
Optimallaşma metodu

Sual: Sosial sahələrin planlaşmasında daha cox önəmli yanaşma metodu (Çəki: 1)
Məqsədli proqram metodu
Resursların nəzərə alınması
İnzibati əmrlik metodu
 Gəlirlik
İstehsal həcminin maksimumlaşması

Sual: Əməyə görə pensiyanın əsas ilkin şərtləri (Çəki: 1)
Yaş həddi
İş stajı
Gəlirlər
Ailə tərkibi
Vəzifə maaşları

Sual: Nominal gəlirləri formasına təsir edən amillər (Çəki: 1)
istehsal və məhsuldarlıq
Qiymət
Bazar
Ticarət dövriyyəsi
Kapital

Sual: Məşğulluq üçün prioritet nədir (Çəki: 1)
emal sənayesi
kənd təsərrüfatı
xidmət
istehlak
idarəetmə

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



ailə büdcəsi
şəhər büdcəsi
bələdiyyələr
müəssisə gəlirləri

Sual: Gəlirlərə görə paylanma hansı qanunlarla tədqiqi olunur (Çəki: 1)
normal
funksional
xətti
reqresiya
loqonormal

Sual: Əhali artımı neçə faiz təşkil edir 10 min nəfər hesabında (Çəki: 1)
100
50
30
10
3

Sual: Əhalinin məskunlaşması nə ilıə bağlıdır (Çəki: 1)
əmək haqqı
iş yerləri
yaşayış şəraiti
vətən eşqi
yerlilik

Sual: Sərhəd regionlarında sosial inkişaf üçün nə etmək lazımdır (Çəki: 1)
ticarəti açmaq
dövlət himayəsi
sahibkarlığa şərait yaratmaq
inzibatçılıq
təhlükəsizlik

Sual: Məskunlaşma nədir (Çəki: 1)
regionlara getmək
əhalinin ərazilərdə daimiliyi
şəhərlərə axın
xarici dövlətrə axın
kəndə axın

Sual: Yoxsul əhalinin istehlakında ərzaqın payı (Çəki: 1)
80%
90%
40%



30%
10%

Sual: Təbəqələşməyə nə təsir edir (Çəki: 1)
əmək şəraiti
gəlirlər
ailə tərkibi
ixtisas
heç biri

Sual: 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.

Sual: 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.

Sual: 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.

Sual: 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.

Sual: Tələbatın formalaşmasının əsas aparıcı amilinin seçilməsi asılıdır (Çəki: 1)
konkret vəziyyətdən 
tələbatın subyekti
onun quruluşu
həyat şəraitindən
istehlak səviyyəsindən

Sual: Əhalinin maddi rifahı asılıdır (Çəki: 1)
əsasən onun əməyinə görə aldığı gəlirlərdən. 
konkret vəziyyətdən
istehlak səviyyəsindən
həyat şəraitindən
istehsal səviyyəsindən

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

BÖLMƏ: 0603 
Ad 0603 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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.

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Əhalinin sosial-demoqrafik sintetik göstəriciləri (Çəki: 1)
Əhalinin təbii artımı
Qadınların sayı
Kişilərin sayı
Ölüm səviyyəsi
Doğum səviyyəsi

Sual: Sosial inkişafın prioritetliyi (Çəki: 1)
elmlik
muasirlik
dinamizm
dayanığlı
sabitlik

Sual: 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

Sual: 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.

Sual: 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. 

Sual: 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

Sual: 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

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

Faydalılıq effekti
Reqressiya
 Korrelyasiya
 Reqressiya və korrelyasiya 
Balans

Sual: 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

Sual: İstehlaka təsir edən aparıcı amillər (Çəki: 1)
Gəlirlər
Xərclər
 İstehasl
Tələbat
Əmtəə təklifi

Sual: 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

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Sosial müdafiə fondunun funksiyası (Çəki: 1)
əhaliyə yardımlar vermək
ölkəni inkişaf etdirmək
pensiya təyin edir



sosial pensiyalar verir
müəssisələrə yardım edir

Sual: Regionların inkişafının dövlət dəstəyi (Çəki: 1)
qanunlar
proqramlar
yardımlar
yol təminatı
infrastruktura

Sual: 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

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

Fərdi fəaliyyətlə məşğul olan əhali
İdarə və təşkilatlar
İnstitutlar
Dövlət
Müəssisələr

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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

Sual: 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 

Sual: İstehlak davranışa təsir edən amillər (Çəki: 1)
Əhali gəlirləri
Ailə tərkibi
Qiymət imdeksi
İş yerləri
Təhsil səviyyəsi

Sual: 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

Sual: Istehlak amilləri hansı qruplara bölünür (Çəki: 1)
Mikro səviyyədə
Makro və mikro səviyyədə 
Makro səviyyədə
Meqo səviyyədə
Ümumi səviyyədə 

Sual: 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

Sual: 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

Sual: Ticarətin hansı formaları əhaliyə təsir edir (Çəki: 1)
kommersiya
bazar
topdan satış
pulsuz
nisyə

Sual: Ticarətin müasir tələblərə çatması Respublikaya nə verir (Çəki: 1)
dünya standartları
DTT-nın üzvü olması
xarici investisiya
miqrasiya
idxal azalması

Sual: İxrac və idxal siyasəti sosialyönlüdürmü? (Çəki: 1)
birbaşa
nisbətən
bazar vasitəsilə
gəlirlər
xərclər

Sual: Azərbaycan hansı beynəlxalq sosial təşkilatın üzvüdür (Çəki: 1)
avropa şurası
BMT
Dünya Bankı
MDB
ÜTT

Sual: Həyat səviyyəsinin əmək sferasında siyasətə aid deyil (Çəki: 1)
Əməyin ödənilməsi
Sosial partnyorluq
Sosial xidmət
Məşğulluq siyasəti
Əməyin mühafizəsi və sosial sığorta



Sual: Sosial icmalara aid deyil (Çəki: 1)
Ailələr
Xalqlar
Şəhər əhalisi
Aztəminatlı əhali təbəqəsi
Qəsəbəvə bölgə əhalisi

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

Çörək 
Mənzil haqqı
Şəhər nəqliyyatı 
Rabitə
Sənaye məhsulları

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

Qaz
Elektrik enerjisi
Su
Şəhərlərarası danışıqlar
Rabitə

BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 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 

Sual: 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 

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

Balans
 Statistik
Universal
Funksional
 Elementar

Sual: Faktiki istehlak norması bu düstüra əsasən hesablanır: (Çəki: 1)

Sual: 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 

Sual: Sosila sferada ali orqan (Çəki: 1)
prezident apparatı
nazirlər kabineti
milli məclis
sahə nazirliyi
icra orqanları

Sual: Avropada sosial sığorta ən çox hansı ölkələrdə inkişaf etmişdir? (Çəki: 1)
Almaniya-İtaliya
Fransa-İngiltərə
Skandinaviya ölkələri
İspaniya-Portuqaliya
Hollandiya- Belçika



Sual: Pulsuz və güzəştli xidmətlərə aid deyil (Çəki: 1)
Təhsil
Səhiyyə
Sosial xidmət
İctimai rifah
Maddi xidmət

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aşağıdakılardan sosial yardıma aid edilməyən hansıdır (Çəki: 1)
Sosial transferlər
Maliyyə yardımı
Dotasiyalar
Müxtəlif növ güzəştlər
Təqaüdlər

Sual: 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

Sual: 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.

Sual: 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

Sual: 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 

Sual: 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

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

 75
 55
40
 50
60

Sual: «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

Sual: 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.



Sual: «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

Sual: 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 

Sual: 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 

Sual: 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 

Sual: Təhsil qanunu nə vaxt mükəmməl qəbul olunub (Çəki: 1)
1990
1992
1993
2010
2011



Sual: Hansı sosial tədqiqatların mərkəzi var (Çəki: 1)
institutlar
akademiya
mərkəzlər
sorğular
alimlər

Sual: Sosial yardım kimlərə verilir? (Çəki: 1)
İşçilərə
Xəstələrə 
Aztəminatlı əhali kateqoriyalarına
Qocalara və ahıllara
Çoxuşaqlı analara

Sual: Bunlardan hansı xidmət sferasına aiddir? (Çəki: 1)
Sənaye sahəsi
İctimai asayişin qorunması
Aqrar sahə
Qeyri neft sektoru
Tədavül sferası

Sual: Sosial qrupların qarşılıqlı əlaqələrinin formalarına aid deyil? (Çəki: 1)
Münaqişə 
Partnyorluq
Tətillər
Qarşılıqlı güzəşt 
Məşğulluq 

Sual: Sosial xidmət formalarına aid deyil (Çəki: 1)
Stasionar
Qeyri-stasionar
Sosial-məişət
Təcili
Evdə xidmət

Sual: Sosial xidmət əhalinin hansı kateqoriyalarına göstərilmir? (Çəki: 1)
Ahıl yaşlı vətəndaşlara 
Əlil uşaqlara
Əlil uşaqları olan ailələrə
Aztəminatlı əhali kateqoriyalarına
Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə

Sual: Sosial müavinətlərin ünvanlı təqdimatı mexanizmlərində ən dəqiq və inzibati 
nöqteyi nəzərdən ən baha başa gələn üsul hasıdır? (Çəki: 1)



Fərdi qiymətləndirmə
Avtomatik ünvanlılıq mexanizmi
Qrup ünvanlılığı mexanizmi
Coğrafi ünvanlılıq mexanizmi
Məqsədli ünvanlılıq mexanizmi

BÖLMƏ: 0802 
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Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bunlardan hansı sosial müdafiə sisteminin istiqamət və formalar kompleksinə 
aid deyil (Çəki: 1)

Gəlirlər üzrə minimal sosial zəmanətlərin təmin edilməsi
Imtiyazların verilməsi
Könüllü sosial sığorta
Məcburi sosial sığorta
Sosial təminat və sosial yardım

Sual: Dövlət sosial sığortasının mahiyyəti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı 

əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai münasibətlərin humanistləşdirilməsi 
prinsiplərindən

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

Infilyasiyanın gözlənilən səviyyəsindən, təklif «şokundan», işsizliyin təbii və cari 
səviyyəsi arasındakı fərqdən

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

Sosial risqin işəgötürənlər, muzdla işləyənlər və məcburi sosial sığortaya cəlb 
edilməli məsul şəxslər və onların bölüşdürülməsindən 

Sual: Pensiya təminatına yönəldilmiş sosial sığorta ehtiyatlarının həcmi aşağıdakı 
amillərlə müəyyənləşdirilir. (Çəki: 1)

Demoqrafik, iqtisadi və hüquqi
Demoqrafik, iqtisadi və sosial
Hüquqi, iqtisadi və sosial
Iqtisadi və sosial
Demoqrafik, iqtisadi və təşkilati

Sual: Gəlirlərin bölgüsünün qeyri-bərabərliyi hansı səbəblərdən asılıdır (Çəki: 1)



Iqtisadiyyatda çalışanlar, hərbi xidmətdə olanlar, istehsaldan ayrılmaqla təhsil 
alanlardan 

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

Işsizlik səviyyəsi, işsizliyin yaranma tezliyi, işsizliyin müddətindən
Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə əsasən formalaşan 

maliyyə mənbələrindən
Qabiliyyətin müxtəlifliyi, təhsil səviyyəsi, risk, bazarda hakim mövqe, uğur 

qazanma, mülkiyyətə mənsubluğu 

Sual: Aşağıdakılardan sosial müdafiə sisteminin əsas istiqamət və formalarına aid 
deyil (Çəki: 1)

Əhali gəlirlərinin indeksləşdirilməsi
Imtiyazların verilməsi
Qiymətlərə dotasiyaların ayrılması
Sosial təminat və sosial yardım.
Xidmət və rifahların bölgüsü formasında

Sual: Ailənin orta aylıq gəliri nədir. (Çəki: 1)
Ailənin gəlirinin orta aylıq göstəricisidir.
Ölkədə əmək haqqı alanların orta aylıq gəliridir
 Sahibkarlıqdan və mülkiyyətdən gələn gəlirlərin orta aylıq gəlirləri
Əmlakdak, əmək haqqından, sahibkarlıqdan gedən gəlirlərin göstəricisidir.
Pensiyadan, əmək haqqından gələn gəlirlərin orta aylıq göstəricisidir.

Sual: Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddələrini 
vətəndaşların sosial inkişaf və sosial təminat hüququnu həsr olunub (Çəki: 1)

16; 38-ci maddəsi
38; 52
52; 53
38; 53
26; 52

Sual: Hansı ailənin dövlət sosial yardım almaq hüquqi vardır (Çəki: 1)
Aztəminatlı ailələr
Çox uşaqlı ailələr
Ailə başçısı əlil və pensiyaçı olan ailələr
Pensiyaçıların sayı 2-ni keçən ailələr
Ailə başçısını itirən ailələri

Sual: Sosial yardımın məbləğinin azaldılmasına və ya verilməsinin dayandırılmasına 
səbəb ola biləcək hallar barədə məlumat verilmədiyi tədqirdə, həmin ailə neçə il 
müddətinə sosial yardım almaq hüququnu itirir (Çəki: 1)

6 ay
1 il



3 il
2 ay
4 ay

Sual: Sosial müdafiənin institusional orqanları (Çəki: 1)
Dövlət
Özəl müəsissələr
Sosial müdafiə fondu
Bələdiyyələr
Müəssisələr

Sual: Sosial xidmətlərin aşağıdakı növləri mövcuddur (Çəki: 1)
Sosial-tibbi, psixoloji-pedoqoji, sosial-hüquqi, sosial-məişət, sosial-məsləhət, 

zəmanətli xidmətlərin məcmusu, sosial adaptasiya, əlillərin reabilitasiyası və s. 
Sosial reklam və təbliğat, sosial layihələrin həyata keçirilməsi, sosial ekspertiza, 

sosial uyğunlaşma, sosial qulluq, sosial mobillik, sosial nəzarət və s
Əmək haqqının və pensiya təminatınınnisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun 

minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajına, xüsusi əmək şəraitinə görə 
əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərin istifadəsi 

Işsizliyə görə ödənişlər, dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial 
sığorta ödəmələri və xüsusi vəsaitlər

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

Sual: Sosial sığorta sistemində islahatların ən çox vəsait tələb edən istiqamətləri 
hansılardır (Çəki: 1)

Maddi-texniki və dərman təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi, sığortalananların 
bərabər hüquqlarının təmin olunması

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

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

Xüsusi kapitalın təkrar istehsalına sərfəli mühitin yaranmasıdır
Fərdi uçotlara əsaslanan pensiyaların və sosial sığorta sahəsində idarəetmənin 

avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması 

Sual: Müddətindən asılı olaraq müavinətlər necə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
Universal və sosial müavinətlər
Sosial sığorta üzrə müavinətlər
Ünvanlı, aylıq və cari müavinətlər
Birdəfəlik, aylıq, perspektiv və cari müavinətlər
Birdəfəlik, aylıq və cari müavinətlər 

Sual: Dövlətin sosial müdafiə resursları hansı mənbələrdən formalaşır (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri, xüsusi 

vəsaitlər 



Birbaşa vəsaitlər və məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri
Işsizliyə görə ödənişlər, dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial 

sığorta ödəmələri və xüsusi vəsaitlər
Işçilərin əmək haqqı, vətəndaşların əmanət banklarında olan əmanətləri, dövlət 

istiqrazları və digər qiymətli kagızlar, təqaüdlər və sosial müavinətlər 
Əmək gəlirləri, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər və sosial sığorta ödənişləri

Sual: Amerika ekspertlərinin fikrinə görə təhsilə çəkilən 1 dollar xərç neçə dollar gəlir 
əldə etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

2-3 dollar
3-6 dollar
6-9 dollar
9-12 dollar
12-15 dollar

Sual: Sosial profilaktika; sosial uyğunlaşma; sosial qulluq; soaial mobillik; sosial 
reklam və təbliğat. Bütün bunlar özündə nəyi birləşdirir? (Çəki: 1)

Sosial işin əsas vəzifələrini
Sosial-mədəni sahələrin istiqamətlərini
Sosial sferanın əsas istiqamətlərini
Sosial müdafiə sistemini
Sosial siyasəti

Sual: Aylıq müavinətlərə aid deyil (Çəki: 1)
Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət
Yaşa görə müavinət 
Əlilliyə görə müavinət
3 yaşınadək uşağa qulluğa görə müavinət
Dəfn üçün müavinət

Sual: Birdəfəlik müavinətlərə aid deyildir (Çəki: 1)
Radiasiya qəzasının ləğvində iştitak etmişlərə müavinət
Qəza nəticəsində zərər çəkərək əlil olmuş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət 
Uşağın anadan olmasına görə müavinət
Dəfn üçün müavinət
16 yaşınadək əlil olmuş uşaqlara müavinət 

Sual: Aşağıdakılardan hansı pensiyaların növünə aid edilmir? (Çəki: 1)
Yaşa görə
Əlilliyə görə
Ailə başçısını itirməyə görə
Xidmət illərinə görə 
Uşağın anadan olmasına görə 
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Sual: Sosial yardımın ölçüsünün müəyyən edilməsində alternativ yanaşmalara aiddir 
(Çəki: 1)

Bütün yardım alanlara eyni ölçüdə yardım verilir, yardım alan başqa gəlir 
mənbəyinə malik deyil, yardımın ölçüsü keçmiş əmək haqqının ölçülməsinə 
əsaslana bilər, yardım alanın tələbatından asılıdır

Əhalinin gəlirlərinin hədmini ölçmək
Ailə təkibini qiymətləndirmək
Işlə təminatını ölçmək
Rayonun potensialını qiymətləndirmək.

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosial yardımın göstərilməsi formasına aid deyil (Çəki: 1)
Nəqd və nəqdsiz pul ödənişləri formasında
Pulsuz və güzəştli xidmətlər
Gəlirlər üzrə sosial zəmanətlər
Pulsuz yeməkxanalar, sənaye mallarının paylanması formasında
Müvəqqəti yaşayış yerləri, protezlər

Sual: Sosial xidmətlərin ünvanlı təqdimatında «daxil etmə səhvi» və ya «natamam 
əhatə» nə deməkdir? (Çəki: 1)

Ehtiyacı olanlar səhvən proqrama daxil edilmir
Ehtiyacı olmayanlar proqrama daxil edilir
Bütün təbəqələr proqrama salınır
Ehtiyacı olmayanlar proqrama daxil edilmir
Ehtiyacı olanlar proqrama daxil edilir

Sual: Aşağıdakılardan hansı yaşa görə əmək pensiyasına daxil deyil (Çəki: 1)
Baza hissəsindən
Sığorta hissəsindən
Yığım hissəsindən
Gəlir hissəsindən
Baza və gəlir hissəsindən

Sual: Sosial sığorta iqtisadiyyatının predmeti nədir (Çəki: 1)
Əmək haqqının və pensiya təminatınınnisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun 

minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajına, xüsusi əmək şəraitinə görə 
əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərin istifadəsidir 



Işçilərin əmək haqqı, vətəndaşların əmanət banklarında olan əmanətləri, dövlət 
istiqrazları və digər qiymətli kagızlar, təqaüdlər və sosial müavinətlərdir 

Nəqd və nəqdsiz pul ödənişləri, natural mədaxil, pulsuz və güzəştli xidmətlərdir 
Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, işsizlər və aztəminatlı əhali təbəqələrinə 

müavinətlərdir 
Əhalinin müxtəlif sosial risqlərdən sığortalanmasının təşkili prosesində yaranan 

iqtisadi münasibətlərdir 

Sual: Tibbi sığorta çərçivəsində iqtisadi münasibətlərin subyektləri kimi kimlər cıxış 
edirlər (Çəki: 1)

Işəgötürənlər, muzdla işləyənlər və məcburi sosial sığortaya cəlb edilməli məsul 
şəxslər

Müəssisələr, sığorta kompaniyaları, tibb müəssisələri 
Məcburi sosial sığortaya cəlb edilməli məsul şəxslər, müəssisələr
Sosial sığorta üzrə, univevsal və sosial müavinətlər 
Aqrar bölmədə çalışanlar, sığorta kompaniyaları, tibb müəssisələri 

Sual: Sosial müdafiənin aşağıdakı istiqamətləri mövcuddur (Çəki: 1)
Işçilərin əmək haqqı, vətəndaşların əmanət banklarında olan əmanətləri, dövlət 

istiqrazları və digər qiymətli kagızlar, təqaüdlər və sosial müavinətlər 
Işsizliyə görə ödənişlər, dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial 

sığorta ödəmələri və xüsusi vəsaitlər
Pensiyalar və yardımlar, sosial sığorta ödənişləri, müxtəlif təyinatlı birdəfəlik 

kompensasiyalar, işsizlər və aztəminatlı əhali təbəqələrinə müavinətlər 
Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına 

əldə olunan gəlir mənbələri
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 

Sual: Sağlamlığın əsas meyarları (Çəki: 1)
ömür səviyyəsi
məşğulluq
maddi təminat
yoxsulluq
ölümün azalması 

Sual: Səhiyyənin iqtisadi meyarlar ağağıdakılardır (Çəki: 1)
maliyyə imkanları, kapital qoyuluşu, iş güvvəsinin istifadə edilməsidir
xəstəxanaların poliklinikaların dispomesrlərin sayıdır
səhiyyənin MTB-sidir
ixtisaslı kadrların sayıdır
 həkimlərin tibb ləvazimatlarıın tibb bacıların sayıdır

Sual: Sosial sığorta hansı formada həyata keçirilir (Çəki: 1)
əlavə sığorta, tibb sığorta və əmək sığortaları



Məcburi dövlət sığortası əmək sığortası və könüllü sığorta
Məcburi kollektiv dövlət sığortası və könüllü sığorta
Məcburi dövlət siğortası və könüllü sıgorta
Assistent məcburi dövlət sığortası və könüllü sığorta

Sual: Səhiyyənin inkişafının tənzilmlənməsi üçün ilk növlədə aşağıdakı qəbul olunur 
(Çəki: 1)

əhalinin sayı
obyektlərin sayı
həkilmlərin sayı
çarpayıların sayı
kapital qoyuluşu

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gəlirlərin əsas mənbələri (Çəki: 1)
Əmək gəlirləri
Pensiya gəlirləri
Müavinatlar
Sair gəlirlər
Digər əhalinin alınan borclar

Sual: Insan inkişafı indeksini müəyyən edən göstəricilər sisteminə aiddir (Çəki: 1)
Adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, gözlənilən ömür uzunluğu, təhsilin 

səviyyəsi
Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab
Sıxışdırılmış təkrar istehsal və ya neqativ demoqrafik situasiya, sosial-iqtisadi 

idarəetmənin məqsəd və vəzifələrinin təhlili obyektləri
Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və 

strukturu
Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı 

əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai münasibətlərin humanistləşdirilməsi 

Sual: Gəlirlərin tənzimlənməsi hansı mənbələr üzərində aparılır (Çəki: 1)
 Qrantlar
Korrupsiya
 Oğurluq
Rüşvət



Dövlət və qeyri dövlət müssisələrində əldə olunan əmək haqqı 

Sual: Əhali gəlirlərinin mənası (Çəki: 1)
Adam başına düşən bütün mənbələr üzrə
 Natural istehlak
İctimai məhsul
Maddi nemətlər
Əhalinin pul və natural gəlirləri

Sual: Əhalinin miqrasiyasına nə daxildir (Çəki: 1)
Ərazi yer dəyişməsi
Şəhərlə kənd əlaqəsi
Oxumaq məqsədi
Müalicə
 İstirahət

Sual: Sosial sığortada aparıcı həlqəsinə aiddir (Çəki: 1)
Səhiyyə sığortası
Əmlak sıgortası
Nəqliyyat sığortası
Ev sığortası
Həyat sığortası

Sual: “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

Sual: Sağlamlıq və tibb xidmtlərinində bunlardan hansı risk amillərin III qrupuna aiddir 
(Çəki: 1)

siqaret çəkmək və əyyaşlığın artım
inkişaf etməmiş qanunvericilik 
maliyyə vəsaitlərinin və ehtiyatların xaricə axını
mühacirlərin, işsizlərin artımı
istehlak səbəti dəyərinin artması 

Sual: Səhiyyə iqtisadiyyatının problemləri şərti olaraq neçə blokda birləşdirir (Çəki: 1)
1
2
3
4



5

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Həyat səviyyəsini qiymətləndirmək üçün hansı normativlərdən istifadə olunur 
(Çəki: 1)

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin strukturu
Sosial sığorta üzrə, univevsal və sosial müavinətlər 
Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və onların 

qiymətinin dəyişmə meylləri
Istehlakın regional iqtisadi və sosial inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi
Tələbat, onun ödənilmə dərəcəsi, istehlak səviyyəsi, onun quruluşu 

Sual: Yoxsullluğun azaldılması yolları (Çəki: 1)
İş yerlərinin açılması
Gəirlərin artırılması
Pensiya artımı
Xidmət sferanın
Təhsil sistemi

Sual: Kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin təsir edən məşğulluq sahəsi (Çəki: 1)
Kənd təsərrüfatı
Səhiyyə
 Təhsil
Sənaye
Ev təsərrüfatı

Sual: Əhali gəlirləri və istehlakin balans formaları (Çəki: 1)
Gəlir və istehlakin differensial balansı
Istehsal balansı
Idxal və ixrac balansı
Xərclər balansı
Tədiyyə balansı

Sual: Həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hansı metodoloji prinsiplər üzərində 
qurulur (Çəki: 1)

Istehlak olunmuş maddi və mənəvi nemətlərin məcmusu və tələbat üzərində 



Əmək haqqının və pensiya təminatınınnisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun 
minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajı üzərində 

Dinamiklik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq, əks əlaqə, əməlilik, tarixilik 
Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı 

əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə 
əsasən

Əmək gəlirləri, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər və sosial sığorta ödənişlərinə 
əsasən

Sual: Əhali gəlirlərinin səviyyəsini və dinamikasını qiymətləndirmək üçün hansı 
normativlərdən istifadə olunur (Çəki: 1)

Nominal, real və ümumikriminal mənşəli gəlirlər
Əmək gəlirləri və əməksiz gəlirlər
Nominal, real və sərəncamda qalan gəlirlər 
Leqal və qeyri-qanuni gəlirlər
Nominal, real, leqal və qeyri-qanuni gəlirlər

Sual: Həyat səviyyəsi hansı göstəricilər əsasında müəyyən olunur (Çəki: 1)
Kompleks amillərin qarşılıqlı əlaqəsi ilə
Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və 

strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibi baxımından
Iqtisadi islahatların idarəetmə obyekti kimi
Istehlak olunan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və tələbatın ödənilməsi 
Sosial-iqtisadi idarəetmənin məqsəd və vəzifələrinin təhlili obyekti kimi

Sual: Yoxsulluq əmsalı necə hesablanır (Çəki: 1)
Yoxsul əhalinin ümumi əhaliyə nisbəti 
Ümumi əhalinin yoxsul əhaliyə nisbəti
Yoxsul əhalinin ümumi əhaliyə hasili
Ümumi əhalinin gəlirlərin median qiymətinə nisbəti
Gəlirlərin dəyişmə indeksinin yoxsul əhaliyə nisbəti

Sual: Həyat səviyyəsinin ölçülməsi meyarı (Çəki: 1)
Tələbatın ödənilmə dərəcəsi
İstehlak olunan xidmət
Iş yerləri
Kənd təsərrüfatının məhsul həcmi
Əhalinin artımı

Sual: Əhalinin istehlakı (Çəki: 1)
Reallaşmış tələləbat
Pul gəlirləri
Maddi nemətlər
Xidmət istehlakı
Pul gəlirləri



Sual: Sosial fəaliyyət sahələrinin aparıcı həlgəsi (Çəki: 1)
Həyat səviyyəsi
Təhsil
Səhiyyə
Mədəniyyət
Elm

Sual: Ev təsərrüfatında məşğulluq səviyyəsinə təsir edən amillərə daxildir (Çəki: 1)
Ev təsərrüfatında muzdlu və fərdi əməklə məşğul olanların sayı
Ev təsərrüfatında qadınlar
Ev təsərrüfatında gəlirlər
Əhalinin sayı
Adam başına düşən ev təsərrüfatında investisiya

Sual: Əhali yığımının motivi (Çəki: 1)
Perspektiv istehsal və tələbat ücün vəsait toplamaq
Xərclərə qənaət etmək
Gəlirlər çox olduqda
Xərcləmək bilmədikdə
Əlavə gəlir olduqda

Sual: Dünyada səhiyyənin necə modeli yaradılmışdır (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Ümumdünya səhiyyə təşkilatı maliyyə mənbələrinə görə hansı nisbəti tövsiyə 
edir (Çəki: 1)

dövlət büdcəsi 60%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmətlər 10%
dövlət büdcəsi 10%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmət 60%
dövlət büdcəsi 20%, tibbi sığorta 25%, pullu xidmət 55%
dövlət büdcəsi 20%, tibbi sığorta 25%, pullu xidmət 55%
dövlət büdcə 40%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmət 30%

Sual: Tibbi sığrotanın fondunun ölçüsünü və onun zəruri ehtayatların nəyə əsasən 
hesablayırlar (Çəki: 1)

xəstəlik halının risk ehtimalına əsasən (görə)
əmək haqqının həcminə görə
ödənilən pul vəsaitin həcminə görə
sığorta müqavilənin şərtinə
görülən işinin həcminə görə



BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yoxsullaşma risqi az olan əhaliyə kimlər aid edilir (Çəki: 1)
29 yaşınadək əhali, özəl sektorda və rəhbər işlərdə işləyənlər, paytaxt əhalisi
Yarmarka və bazarlarda xırda ticarətlə məşğul olanlar
Regionlarda taxılçılıqla məşgul olanlar
Aqrar sektorda lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar
Özəl sektorda və rəhbər işlərdə işləyənlərin müvəqqəti dəstəklədiyi şəxslər

Sual: Yoxsulluğun ölçülməsi miqdarı (Çəki: 1)
Adam başına düşən gəlir
Istehsal həcmi
İstehalk olunan maddi nemətlər
Sənaye məhsulu
Kənd təsərrüfatı

Sual: BMT-n in təklifinə əsasən həyat səviyyəsinə daxil olan göstəricilər 
aşağıdakılardır (Çəki: 1)

Siyasi həyata daxil olma, coğrafi-iqtisadi, iqtisadi, əhali və ekoloji amillər 
Orta ömür müddəti, demoqrafik amillər
Tələbat, onun ödənilmə dərəcəsi, istehlak səviyyəsi, onun quruluşu 
Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı 
Səhiyyənin vəziyyəti, təhsil və əhalinin məşğulluq səviyyəsi, orta ömür müddəti, 

alıcılıq qabiliyyəti, siyasi həyata daxil olma 

Sual: Həyat səviyyəsinin proqnozlaşdırılması prosesində hansı göstəricilər 
sistemindən istifadə olunur (Çəki: 1)

Sintetik və natural göstəricilər, maddi rifahın bölgüsünün strukturu və 
Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və 

strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibi
Istehlak olunan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və tələbatın ödənilməsi 
Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və onların 

qiymətinin dəyişmə meylləri
Istehsal və istehlakın tarazlığını, dinamikasını və artım sürətini 

müəyyənləşdirilməsi



Sual: Dünya təcrübəsində yoxsulluq həddinin müəyyən edilməsinin hansı metodları 
mövcuddur (Çəki: 1)

Mütləq, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi 
Əsaslandırılmış, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi 
Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq 

həddi 
Nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi 
Mütləq və nisbi yoxsulluq həddi 

Sual: Yoxsul əhalinin payını hesablamaq üçün hansı düsturdan istifadə olunur (Çəki: 
1)

Yoxsul əhalinin ölkə əhalisinin sayına nisbəti 
Yoxsul əhalinin ümumi əhaliyə hasili
Ümumi əhalinin gəlirlərin median qiymətinə nisbəti
Ölkə əhalisinin yoxsul əhalinin sayına hasili
Ölkə əhalisinin yoxsul əhalinin sayına nisbəti 

Sual: Təbii artım kriteriyasına nə daxildir (Çəki: 1)
Döğum və ölüm arasında fərq
Əhalinin sayı
Miqrasiya
Uşaq ölümü
Həyat səviyyəsi

Sual: Kəndin sosial problemlərinə nə daxildir (Çəki: 1)
Kəndin sosial inkişafı və əhalisinin məşğulluğu
Kənddə ticarət dövriyyəsi
 Kəndin əhalisi
Kənddə ərzaq ehtiyatları
Ev təsərrüfatı

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdə ictimai bölmənin miqyası 
və dinamikası (Çəki: 1)

50-60%-dir
70-80%-dir
30-40% payıdır, 3-5% dinamikasıdır



50%-dir, 10%-dir
10%-dir% 5%-dir

Sual: Aşağıdakılardan hansı xeyriyyə cəmiyyətləridir (Çəki: 1)
Könüllü fəallıq sektoru
Bolantyorlar
Filantropiya
Qeyri-kommersiya təşkilatları
Qeyri dövlət təşkilatları

Sual: Müasir vətəndaş cəmiyyəti neçə sektorlardan ibarətdir. (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Mənzil təminatının (subsidiyanın) ölçüsünü nə ifadə edir (Çəki: 1)
Mənzil kommunal xidmətləri xərclərinin ailənin gəlirlərinin müəyyən faizindən 

artıq olan hissəsi
Yardım
Əmək haqqı
Pensiya
Təqaüd

Sual: Özəlləşmədən nə kımı sosial nəticələr baş verir (Çəki: 1)
İstehsal və iş yerləri azalır
İqtisadi artım baş verir
Struktur dəyişikliklər
Xarici amillər
Keyfiyyət dəyişir

Sual: Sosial kreditlərin məqsədi (Çəki: 1)
Sosial ipoteka kreditləşməsi
Kommersiya ilə məşğul olmaq
Sahibkarlığı inkişaf etdirmək
Istehlak etmək
Xarici səfərlər etmək

Sual: Geniş mənada tibbi sığrota özündə nəyi əks etdirir (Çəki: 1)
ictimai səhiyyə sistemini
dövlət səhiyyəsini
büdcədən maliyyələşməsini
sosial tibbi yardımı



məcburi sığortası

Sual: 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 

Sual: Saglamlıq amilinə aiddir (Çəki: 1)
Sosial iqtisadi formasiyanın tərəqqisinin indiqatoru olub həyat şəraiti 

kompleksinin ictimai istehsalının səmərəliliyinə məcmu təsirinin nəticəsi kimi cıxış 
edir 

iqtisadi artımın tərkib hissəsidir 
əhalinin həyat səviyyəsidir
ömür səviyyəsinin artımıdır
gəlir mənbəidir

Sual: Səhiyyənin funksional saglamlıgının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsinə nə 
aiddir (Çəki: 1)

insanların saglamlıgının mühafizəsi və möhkəmləndirilmə
Səhiyyə xidmətinin yaxşılaşması
əsaslı vəsait qoyuluşu
əsaslı vəsait qoyuluşu
İş yerləri ilə təminat

Sual: İnsanın həyat səviyyəsinin qəfıl aşağı enməsindən əsas mühafızə mexanizmi 
(Çəki: 1)

onun əmanətləri, şəxsi sığortası, könüllü və məcburi sığortasıdır.
mütləq üstünlüyə malikdir.
passiv hissə aktiv hissəyə nisbətən mütləq üstünlüyə malik deyil.
məcburi sığortada passiv hissə aktiv hissəyə nisbətən mütləq üstünlüyə malik 

deyil.
şəxsi sığorta mütləq üstünlüyə malikdir

Sual: Sosial müdafıə sistemində münasibətlər obyekti (Çəki: 1)
ilk növbədə, işləməyən əhalidir.
işləyən əhali
muzdlu işcilər
yardım
sosial müdafiənin formasıdır

Sual: Sosial sığorta münasibətlərinin obyekti (Çəki: 1)
ilk növbədə, işləməyən əhalidir
sosial müdafiənin formasıdır



işləyən insan, əsasən, muzdlu işçidir
könüllü və məcburi sığortasıdır
mütləq üstünlüyə malikdir

Sual: Məcburi sosial sığorta (Çəki: 1)
məqsədli büdcədənkənar (dövlət; yaxudy ictimai) fondlar vasitəsi ilə həyata 

keçirilən dövlət sosial zəmanətlərinin bir növüdür
həyata keçirilən dövlət sosial zəmanətləri
muzdlu işcilərin ödəmələri
işə götürənlərin və işçilərin məqsədli ödəmələri
iş qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı risklərdən, formalaşan xüsusi 

büdcədənkənar fondlardan maliyyələşdirilməsidir

Sual: Könüllü sosial sığorta (Çəki: 1)
dövlətin (büdcənin) sığorta dəstəyinin olmaması şəraitində, kollektiv həmrəylik və 

qarşılıqlı yardım prinsipləri üzərində qurulmuşdur
iş qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı risklərdən, formalaşan xüsusi 

büdcədənkənar fondlardan maliyyələşdirilməsidir
xüsusi büdcədənkənar fondlardan maliyyələşdirilməsi qarşılıqlı yardım prinsipləri 

üzərində qurulmuşdur
büdcədənkənar (dövlət; yaxud, ictimai) fondlar vasitəsi ilə həyata keçirilən dövlət 

sosial zəmanətlərinin bir növüdür.
həyata keçirilən dövlət sosial zəmanətlərinin bir növüdür.

Sual: Sosial sığorta anlayışı (Çəki: 1)
Əhalini iş yerinin, əmək qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı müxtəlif 

növlü sosial risklərdən (dövlət, yaxud məcburi və könüllü-ictimai) sığortasının 
müxtəlif formalarını əhatə edir.

büdcədənkənar (dövlət; yaxudy ictimai) fondlar vasitəsi ilə həyata keçirilən dövlət 
sosial zəmanətlərinin bir növüdür

dövlətin (büdcənin) sığorta dəstəyinin olmaması şəraitində, kollektiv həmrəylik və 
qarşılıqlı yardım prinsipləri üzərində qurulmuşdur

dövlətin (büdcənin) sığorta dəstəyinin olmaması şəraitində, kollektiv həmrəylik və 
qarşılıqlı yardım prinsipləri üzərində qurulmuşdur və dövlət sosial zəmanətlərinin bir 
növüdür

həyata keçirilən dövlət sosial zəmanətlərinin bir növüdür.

Sual: Əmək qabiliyyətinin, həyatın və gəlirin itirilməsinə səbəb olan sosial riskin ən 
mühüm növlərin aiddir: (Çəki: 1)

xəstəlik, istehsalatda alınan zədə, peşə xəstəliyi, bədbəxt hadisə, analıq və 
uşaqlıq, işsizlik, qocalıq, ailə başçısının ölümü

iş qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı risklərdən
işçilərin məqsədli ödəmələrindən, dövlət yardımı ilə yanaşı, formalaşan xüsusi 

büdcədənkənar fondlardan maliyyələşdirilməsidir
iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin iş yerinin, iş qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi 

ilə bağlı risklərdən, zərərin ödənilməsində kollektiv həmrəylik əsasında sosial 
müdafiənin formasıdır.



iş qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı risklərdən, formalaşan xüsusi 
büdcədənkənar fondlardan maliyyələşdirilməsidir

Sual: Sosial sığorta sistemində, ödəmələrin xarakterinə görə bölünür: (Çəki: 1)
pensiyaların, müavinətlərin, sosial xidmətlərin və güzəştli rifahların sığortası.
məcburi sığorta və könüllü sığorta
sosial yardımın, sosial xidmətlərin və güzəştli rifahların sığortası.
sosial riskin və güzəştli rifahların sığortası.
pensiyaların, müavinətlərin sıağortası, məcburi sığorta və könüllü sığorta

Sual: Sosial quruluşun ən əsas iqtisadi vəzifəsi (Çəki: 1)
əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı üçün zəruri şəraitin yaradılmasından ibarətdir.
insanın həyatını təkrar istehsal edən əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalından 

ibarətdir
sosial xidmətlərin və güzəştli rifahların sığortasından ibarətdir
əhalinin rifanın yaxşılaşmasından
regionların sosial iqtisadi inkişafı, sosial xidmətlərin və güzəştli rifahların 

sığortasından ibarətdir

Sual: Sosial sığortanın sosial sahədə əsası (Çəki: 1)
dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsidir
insanın həyatını təkrar istehsal edən
əhalinin rifanın yaxşılaşmasından
sosial quruluşun ən əsas
dövlət sosial zəmanətləri

Sual: Sosial sığorta fondlarının mənbələri (Çəki: 1)
işçilərin ödədikləri sığorta ödəmələrindən, işə götürənlərin ödəmələrindən və 

dövlətin maliyyə yardımından
Sığorta olunmuş işçilərin ödəmələri, onların gəlirindən birbaşa tutulmalardan 

ibarətdir.
Sahibkarlardan tutulan ödəmələri, işləyənlərin ümumi əmək haqqı fondunun 

deyil, qabaqcadan təyin olunmuş əmək haqqının maksimal cəmi
işçilərin ödədikləri sığorta ödəmələr və onların gəlirindən birbaşa tutulmalardan 

ibarətdir.
Sahibkarlardan tutulan ödəmələr, əmək haqqı fondu

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Ictimai bölmə anlayışı ictimai bölmənin strukturu (Çəki: 1)
ÜDM-un istehsal və istehlak strukturu, ümumi daxili məhsulun ərazi və sahə 

strukturudur
Sənaye strukturudur
Kənd təsərrüfatıdır
Regionlar üzrə
Mal strukturudur

Sual: Cəmiyyətdə sosial partnyorluğun təmin olunması üçün ÜDM-da əmək haqqı 
neçə faiz təşkil etməlidir (Çəki: 1)

55-60%
25-30%
35-40%
60-95%
40-45%

Sual: Işguzar xidmətlərin qeyri-texniki növlərinə aiddir (Çəki: 1)
Informasiya, ekspertiza, məsləhət xidmətləri
Işçi heyətinin seçilməsi xidmətləri, firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin edən 

və istehsalatda normal sosial-psixoloji iqlim yaradan xidmətlər 
Informasiya, ekspertiza, məsləhət, firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin edən 

və istehsalatda normal sosial-psixoloji iqlim yaradan xidmətləri 
Maliyyə-kredit, və sığorta xidmətləri
Maliyyə-kredit, və sığorta xidmətləri, informasiya, ekspertiza, məsləhət xidmətləri

Sual: Ictimai işlərə aid edilir (Çəki: 1)
Ilkin peşəkar hazırlıq tələb etməyən əmək fəaliyyətinin bütün növləri
Peşəkar hazırlıq tələb edən fəaliyyətinin bütün növləri
Daimi işlər
Müvəqqəti işlər
Maddi ödənilməyən işlər

Sual: Xarici effekt anlayışı. Pozitiv və neqativ effekt, maddi rifah və xarici effektinin 
kombinasiyasına daxildir (Çəki: 1)

Idxal və ixrac, mal və xidmət strukturunu, əhali sahibkarlığı, əhali istehlakının 
tənzimlənməsində strateji əhəmiyyət kəsb edir

Gəlirləri artırır
 Rifahı yüksəldir
Istehsalı artırır
Valyuta gətirir

Sual: Qeyri-kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi necə müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)
Dövlət fondları, mərkəzləşdirilmiş gəlirlər,vasitəsilə



Kommersiya bölməsi və ictimai bölmə
Istehsal və istehlakın tarazlığı və artım sürətinə əsasən formalaşan maliyyə 

mənbələri hesabına
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 dərəcəsindən asılı olaraq

Sual: Bələdiyyələrin sosial funksiyası hansılardır (Çəki: 1)
Ərazidə sosial obyektlərin artırılmasına səy artır
Istehsala stimul yaradır
Xidməti təşkil edir
Əhalinin gəlirlərini artırır
Xərclərə təsir edir

Sual: Qeyri-kommersiya fəaliyyətinin əsas istiqamətləri[Yeni sual] (Çəki: 1)
İctimai təşkilatlar
Səhiyyə ocaqları
Təhsil müəssisələr
Partiyalar
Bank sektoru

Sual: Ticarət dövriyysənin sosial rolu (Çəki: 1)
Tələbata ödəyit
Məhsulu artırır
İş yerlərini açır
Şəhərləri gözəlləşdirir
Əhali sıxlığı yaradır

Sual: Ev təsərrüfatının sosial-iqtisadi rolu (Çəki: 1)
Iş yerləri təmin edir
Ərzaq bölgüsü yaradır
Istehlakı formalaşdırır
Əhalinin məskunlaşmasını təmin edir
Inteqrasiyanı azaldır

Sual: Sosial sahələrin resurs təminatında qeyri dövlət resurslarının mənbəyi (Çəki: 1)
Xüsusi mənfəət
Əhalidən alınan vəsaitlər
Kreditlər
Xarici borclar
Sahibkarlıq gəlirləri

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 



Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat şəraitində bazar, dövlət əlaqələri və dövlətin fəaliyyəti 
nədən ibarətdir (Çəki: 1)

Islahatlar proqramını sürətləndirmək, iqtisadi siyasət mexanizmlərini işləyib 
hazırlamaq, proqnozlar vermək

Qanunlar qəbul etmək
Normalar vermək
Nəzarət etmək
Satışı yerinə yetirmək

Sual: Qlobal bazara inteqrasiya olunmuş sahələr hansılardır (Çəki: 1)
Nəqliyyat xidmətləri, məişət xidmətləri
Təhsil və səhiyyə xidmətləri
Təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət sahələri
Informasiya texnologiyaları və telekommunikasiyalar, işgüzar xidmətlər 
 Turizm

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində elmi-texniki potensial necə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına 

əldə olunan gəlir mənbələri
Kommersiya bölməsi və ictimai bölmə
Istehsal və istehlakın tarazlığı və artım sürətinə əsasən formalaşan maliyyə 

mənbələri
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 amilləri

Sual: Bunlardan hansı qeyri kommersiya sektoruna aid deyil (Çəki: 1)
Qeyri dövlət sektoru
Kommersiya və ya biznes sektoru
Qeyri hökumət sektoru
Könüllü fəallıq sektoru
Filantropiya.

Sual: Qeyri kommersiya sektorunun vəzifələri hansılardır. (Çəki: 1)
Iqtisadi funksiyalar, ictimai siyasi funksiyalar, cəmiyyətin 
Xidmət və rifahların bölgüsü sosial xidmətlərə alan tələbata 
Kollektiv istifadə xidmətlərinin göstərməsində ünvanlılıq.



Kəskin konyuktura tərəddüdlərişəraitində təşkilatın sabitliyini və müəyyən 
sərbəstliyini təmin etmək.

Problemlərin həllinin yeni yollarının, üsulları axtarılması üçün daha böyük 
imkanlar yaradır.

Sual: Qeyri-kommersiya fəaliyyətinin sosial məqsədlərinə daxildir (Çəki: 1)
Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına 

əldə olunan gəlir mənbələri
Kommersiya bölməsi və ictimai bölmə
Istehsal və istehlakın tarazlığı və artım sürətinə əsasən formalaşan maliyyə 

mənbələri
Əhalinin müştərək və kollektiv maraqlarının ödənilməsi, cəmiyyətin sosiallaşma 

səviyyəsi, ictimai şərait və dünya standartlarına uyğun həyat fəaliyyətinin 
formalaşdırılması

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

Sual: Qeyri-kommersiya mənfəəti (Çəki: 1)
İş yerlərin artması
Yoxsulluğun ləğvi
Pensiyaçıların tələbin ödənilməsi
Şəhər mədəniyyətin artımı
Bütün əhaliyə xidmət

Sual: Hansı qiymətlər birbaşa əhaliyə təsir edir (Çəki: 1)
Topdansatış qiymətlər
Pərakəndə satış qiymətlər
Təbii qiymətlər
Müəssisə qiymətlər
Xarici qiymətlər

Sual: Sosial sfera ilə iqtisadi artım arasında əlaqə forması (Çəki: 1)
Birbaşa düz və əks əlaqə
Dolayısı əlaqə
Imitasiya əlaqəsi
Multiplikasiya əlaqəsi
Əks əlaqə

Sual: Ödəmələrin və xidmətlərin funksional təyinat üzrə təsnifatının ücüncü qrupuna 
daxildir (Çəki: 1)

insanın həyat fəaliyyətini qorumaq məqsədi daşıyan ödəmələr, uşaqların 
tərbiyəsi ilə əlaqədar çəkilən əlavə xərclərdən irəli gələn ödəmələr və xidmətləri aid 
edirlər

uşaqların doğulması və tərbiyəsi ilə əlaqədar çəkilən əlavə xərclərdən irəli gələn 
ödəmələr və xidmətlərdir.



iş qabiliyyətinin bərpası, tibbi reabilitasiya, əlillərin, işsizlərin, hamiləliyə görə 
məzuniyyətdə olan və əmək fəaliyyətinə qayıdan qadınların hazırlanmasına və 
yenidən hazırlanmasına çəkilən xərclər və göstərilən xidmətlər aiddirlər.

məzuniyyətdən əmək fəaliyyətinə qayıdan xidmətlər aiddirlər
əlillərin, işsizlərin, hamiləliyə görə göstərilən xidmətlər 

Sual: Pensiya təminatına yönəldilmiş sosial sığorta ehtiyatlar müəyyənləşdirilir: (Çəki: 
1)

demoqrafık, iqtisadi və hüquqi amillər
coğrafi, əhali və ekoloji amillərlə
təşkilati-iqtisadi və xarici iqtisadi əlaqələr amilləri
iqtisadi, əhali ə ekoloği amillərlə
hüquqi, iqtisadi və sosial amillərlə

Sual: Demoqrafik amillərə (Çəki: 1)
orta ömrün uzunluğunun artımı və onunla bağlı əhalinin qocalması prosesi aiddir.
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun 

minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajina, xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə 
ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərinin istifadəsi və s. aiddir.

xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə 
elementlərinin istifadəsi və s. aiddir.

pensiya sığortası və təminatı sahəsində milli qanunvericiliyin xüsusiyyətləri 
aiddir.

əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin

Sual: İqtisadi amillərə (Çəki: 1)
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun 

minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajina, xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə 
ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərinin istifadəsi və s. aiddir.

orta ömrün uzunluğunun artımı və onunla bağlı əhalinin qocalması prosesi aiddir.
xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə 

elementlərinin istifadəsi və s. aiddir.
pensiya sığortası və təminatı sahəsində milli qanunvericiliyin xüsusiyyətləri 

aiddir.
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin

Sual: Hüquqi amillərə - pensiya sığortası və təminatı sahəsində milli qanunvericiliyin 
xüsusiyyətləri aiddir. (Çəki: 1)

orta ömrün uzunluğunun artımı və onunla bağlı əhalinin qocalması prosesi aiddir.
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun 

minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajina, xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə 
ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərinin istifadəsi və s. aiddir.

xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə 
elementlərinin istifadəsi və s. aiddir.

pensiya sığortası və təminatı sahəsində milli qanunvericiliyin xüsusiyyətləri 
aiddir.

əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin



Sual: Məcburi pensiya təminatında sığorta pensiyalar sosial pensiyalardan 
fərqləndirilir (Çəki: 1)

yaşa görə, əlilliyə görə, ailə başçısını itirdiyinə görə, uzun müddət xidmətə görə 
verilən pensiyalardır

yaşa görə, əlilliyə görə, ailə başçısını itirdiyinə görə, uzun müddət xidmətə görə 
verilən pensiyalardır

əmək pensiyasına hüququ olmayan vətəndaşlara verilir
müəssisələrin pensiya fondları hesabına
pensiya sığortası və təminatı sahəsində milli qanunvericiliyin xüsusiyyətlərinə 

görə.
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinə görə

Sual: Məcburi pensiya təminatında sosial pensiyalar sığorta pensiyalardan 
fərqləndirilir (Çəki: 1)

yaşa görə, əlilliyə görə, ailə başçısını itirdiyinə görə
əmək pensiyasına hüququ olmayan vətəndaşlara verilir
müəssisələrin pensiya fondları hesabına
uzun müddət xidmətə görə verilən pensiyalardır
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinə görə

Sual: Sosial pensiyalar verilir. (Çəki: 1)
əmək qabiliyyətini itirmiş vətəndaşlara, onların sığorta pensiyası hüququ 

olmadıqda
əmək pensiyasına hüququ olmayan vətəndaşlara verilir
müəssisələrin pensiya fondları hesabına
uzun müddət xidmətə görə verilən pensiyalardır
əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinə görə

Sual: Müavinət nədir (Çəki: 1)
işdə müvəqqəti fasilə yarandıqda, həmçinin, müəyyən hallarda əlavə xərcləri 

təzminatlandırmaq ehtiyacı yarandıqda verilən zəmanətli pul ödənişləridir.
əmək qabiliyyətini itirmiş vətəndaşlara, onların sığorta pensiyası hüququ 

olmadıqda
xərcləri təzminatlandırmaq ehtiyacı yarandıqda verilən zəmanətli 
uzun müddət xidmətə görə verilən pensiyalardır
yaşa görə, əlilliyə görə, ailə başçısını itirdiyinə görə, uzun müddət xidmətə görə 

verilən pensiyalardır

Sual: Müasir vətəndaş cəmiyyəti necə hissədən, sektordan ibarətdir (Çəki: 1)
3
8
6
5
2



Sual: Müasir vətəndaş cəmiyyətinin dövlət sektoru (Çəki: 1)
bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının 

üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və 
təşkilatlardan ibarətdir.

bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının 
sektorudur

bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu 
özündə əks etdirir

bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, 
qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks 
etdirir

bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərir

Sual: Müasir vətəndaş cəmiyyətinin kommersiya və ya biznes sektoru (Çəki: 1)
bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının 

üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və 
təşkilatlardan ibarətdir

bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının 
sektorudur

bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu 
özündə əks etdirir

bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, 
qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks 
etdirir

bazar qanunları əsasında, dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyət göstərir

Sual: Qeyri-kommersiya sektoru (Çəki: 1)
bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının 

üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və 
təşkilatlardan ibarətdir.

bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının 
sektorudur

bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu 
özündə əks etdirir

bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, 
qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks 
etdirir

Bu sektor gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmirlər, əldə edilən gəliri onlar onu 
nizamnamə məqsədləri (yalnız elan olunmuş missiyanın məqsədləri) üçün istifadə 
edirlər.

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Uşaq tərbiyə evlərində normativ üzrə hər qrupdakı uşaqların sayı nə qədər olur 
(Çəki: 1)

 15
30
25
40
20

Sual: Təhsil alanların əsas hüquqlarına daxil deyildir (Çəki: 1)
Təhsil müəssisəsini və təhsilalma formalarını seçmək 
Təhsildə sağlam mənəvi mühitin olmasını tələb etmək
Təhsil müəssisələrində təhsilini müvəqqəti dayandırmaq
Təhsil müəssisəsini və ixtisasını istənilən vaxtda və istənilən qaydada dəyişmək
Elmi fəaliyyətin müvafiq sahələrində iştirak etmək

Sual: Bu məsələ pedoqogi işçilərin hüquqları daxilində deyildir: (Çəki: 1)
Tədrisin forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmək
Ixtisasını artırmaq və yeni ixtisas almaq
Təhsil sistemində seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək
Peşə şərəfinin qorunmasının təmin olunması
Təhsilin forma və vaxtını sərbəst seçmək 

Sual: Azərbaycan respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramının (2005-2007-ci illər) təsdiq 
edilməsi haqqında Respublika prezidentinin sərəncamı nə vaxt verilib? (Çəki: 1)

21 avqust 2005-ci il
22 avqust 2004-cü il
21 avqust 2003-cü il
22 avqust 2003-cü il
21 avqust 2004-cü il

Sual: QKS -nun təmin etdiyi məşğulluq səviyyəsi: (Çəki: 1)
mənfəətsiz təşkilatlar - ciddi işəgötürənlərdir
bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının 

sektorudur
dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks 
bütün fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatları özündə 
bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərir

Sual: Dövlətin sosial siyasətində ən mühüm yeri tutur. (Çəki: 1)
ailənin möhkəmləndirilməsi problemi



sosial təminat problemi
sosial sığorta problemi
sosial müdafiə və sosial təminat
sosial dövlət

Sual: Dövlətin sosial siyasəti onun konkret növləri: (Çəki: 1)
ailə siyasəti, gənclər siyasəti, ahıl vətəndaşların və əlillərin sosial müdafıəsi 

siyasəti, insanın əmək fəaliyyətinin xarakteri və iş şəraitində baş verən 
dəyişikliklərdə daha açıq-aydın duyulur.

başlıca məqsədi ictimai münasibətlərin qarşılıqlı əlaqəsi, təşkilati-iqtisadi, elmi-
texniki və əxlaqi-hüquqi tədbirlərin işlənib hazırlanması

siyasi sabitliyi və vətəndaş həmrəyliyini təmin etməkdir.
Bu sektorun təşkilatları gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərirlər
Hər şeydən əvvəl fəaliyyətin maliyyə mənbəİərinin çoxsaylılığı, onu həm 

dövlətdən, həm də biznesdən nisbətən müstəqil edir

Sual: Sosial siyasətin əsas struktur həlqələri (Çəki: 1)
sosial müdafiə, sosial sığorta, sosiall təminat sistemi
siyasi sabitliyi və vətəndaş həmrəyliyini təmin etməkdir.
Bu sektorun təşkilatları gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərirlər
ailənin möhkəmləndirilməsi problemi
ailə siyasəti, gənclər siyasəti

Sual: Regional siyasət (Çəki: 1)
regionun iqtisadi inkişaf səviyyəsini, oun bazar münasibətlərinə daxil olmasını 

milli-etnik, tarixi-mədəni və digər xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla həyata keşirilir
əhalinin konkret problemlərinin və ayrı-ayrı fərdlərin problemlərinin həlli 

siyasətidir.
İstənilən ölkənin sosial siyasəti, tarixi-konkret xarakteri
cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, onun geosiyasi mövqeyi (yönümü), üstünlük təşkil 

edən sosial-iqtisadi, siyasi münasibətlərin xarakteri
dövlətin ictimai-siyasi quruluşunun konkret tipi, onun ideoloji, iqtisadi və mənəvi 

prinsipləri, yaşanılan tarixi mərhəiənin xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə aid deyildir (Çəki: 1)
Təhsilin fərdiləşdirilməsi



Pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququna təminat verilməsi
Təhsilin dünyəvi xarakter daşıması
Təhsildə varislik
Təhsil müəssisələrində dini və digər ictimai- siyasi təşkilatların fəaliyyətinə yol 

verilməsi. 

Sual: Azərbaycanda dövlət büdcəsindən elmə 2008-ci ildə nə qədər vəsait ayrılmışdır 
(Çəki: 1)

32,0 milyon manat
43,9 milyon manat
62,1 milyon manat
60,4 milyon manat
23,2 milyon manat

Sual: Bu elmi-texniki məhsullar bazarının səmərəli fəaliyyətinə səbəb olan əsas 
istiqamətlərdən biri hesab olunur (Çəki: 1)

Elmi-texniki sahədə rəqabət
Marketinq tədqiqatlarının həyata keçirilməsi
Elmi tədqiqatların dövlət nəzarətində olması
Elmi-texniki məhsullara tələbatın artırılması
Elmi təşkilatların sayının artırılması

Sual: Bu təhsil sisteminin əsas qanunvericilik aktı hesab olunur. (Çəki: 1)
Azərbaycan Resrublikasının Konstitusiyası
Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunu 
Ölkə prezidentinin fərmanları
Əmək məcəlləsi
Təhsil nazirliyinin qərarları

Sual: Hansı təhsilalma forması təhsil xidmətinə aid deyil? (Çəki: 1)
Evdə təhsil
 Məsafədən təhsil (distant)
Məktəbdə təhsil
Özünü təhsil 
Sərbəst təhsil (eksternat) 

Sual: Ali təhsil hansı meyarlar üzrə inkişaf edir (Çəki: 1)
Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə ixtisaslı kadrlara olan tələbatı təmin etmək, 

idxal və ixraca nəzarət etmək
Insanın intellektual mülkiyyətin inkişafını, səviyyəsini formalaşdırmaq, 

cinayətkarlığa qarşı mübarizə
Insanın həyat fəaliyyətində davranışının, qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə 

qeyri-kommersiya təsərrüfatçılığının inkişafı
Qiymətəmələgəlmə meyarları üzrə



Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə ixtisaslı kadrlara olan tələbatı təmin etmək, 
hər bir insanın intellektual mülkiyyətin inkişafını, səviyyəsini formalaşdırmaq, onun 
həyat fəaliyyətində davranışının, qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə

Sual: Insan inkişafı indeksini müəyyən edərkən hansı göstəricidən istifadə (Çəki: 1)
Adambaşına düşən ÜDM, gözlənilən ömrün uzunluğu, təhsil 
Adambaşına düşən ÜDM, gözlənilən ömrün uzunluğu
Adambaşına düşən ÜDM, təhsil səviyyəsi 
Adambaşına düşən ÜDM, azad iqtisadi zonalarınyaradılmasının təsiri, gözlənilən 

ömrün uzunluğu, təhsil səviyyəsi 
Adambaşına düşən ÜDM, azad iqtisadi zonaların yaradılmasının təsiri və təhsil 

səviyyəsi 

Sual: Distant formada tədrisin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Insanların regionlardan mərkəzə tədris üçün gəlməsinin məhdud 

konsepsiyasından, mobil ideyalar, biliklər və tədris konsepsiyasına keçidini nəzərdə 
tutur

Əhalinin əlavə xərclərinin olmamasını təmin etmək
Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsini təmin etmək
Tədrisin müxtəlifliyini təmin etmək
Uşaqların dünyagörüşünün hərtərəfli inkişafını təmin etmək

Sual: Təhsil siyasəti prinsiplərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Hüquq bərabərliyi
Humanizm
Təhsildə azadlıq və plüralizm
Təhsilin dünyəvi xarakteri
Elitar təhsil sistemi

Sual: Tibbi sığorta çərçivəsində iqtisadi münasibətlərin subyektləri kimi kimlər çıxış 
edirlər? (Çəki: 1)

işəgötürənlər, muzdla işləyənlər və məcburi sosial sığortaya cəlb edilməli məsul 
şəxslər

müəssisələr, sığorta kompaniyaları, tibbi müəssisələr
məcburi sosial sığortaya cəlb edilməli məsul şəxslər,müəssisələr
sosial sığorta üzrə universal və sosial müavinətlər
aqrar bölmədə çalışanlar, sığorta kompaniyaları, tibb müəssisələri

Sual: Tibbi sığortanın təşkilinin əsas prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1)
pasientlərin hüquqi təminatı, təcili tibbi yardımın yenidən təşkili
əhalinin tibbi sığorta proqramında iştirakı, sığortalananların bərabər hüquqlarının 

təmi9n olunması, tibbi diaqnostik qiymətlərin pulsuz göstərilməsi
realibitasiya yardımının təkmilləşdirilməsi
informasiya təminatının işlənməsi və tibbi-diaqnostik xidmətlərin pulsuz 

göstərilməsi



maddi-texniki və dərman təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi sığortalananların 
bərabər hüquqlarının təmin olunması

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ümumtəhsil müəssisələrinin əsas vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
Cəmiyyətdə hərtərəfli inkişaf etmiş və mükəmməl təhsil almış gənclərin 

hazırlanmasıdır
Oxuyub yazmağın öyrənilməsi uşaqların sosial normalara və nizam-intizama 

uyğunlaşdırılmasıdır
Uşaqların dünyagörüşünün, mənəvi aləminin və məntiqi mühakimə qabiliyyətinin 

formalaşdırılmasıdır
Uşaqların siyasi və hüquqi mədəniyyətini formalaşdırmaq, onlara bilik vermək və 

gələcək həyata hazırlamaqdır
Gələcəkdə çalışacaqları sahələrdəki real şəraitə və tələblərə uyğun sürətdə elmi 

biliklərə və əməli vərdişlərə yiyələnməyi nəzərdə tutur

Sual: Akademiyanın əsas vəzifəsinə aiddir (Çəki: 1)
Ali təhsil müəssisəsidir, fəaliyyəti ali təhvil və ondan sonrakı təhsil mərhələsində 

elmin, texnikanın və mədəniyyətin əsasən bir sahəsinin inkişafına yönəlir
Müstəqil ali təhsil müəssisə kimi elmin, texnikanın və mədəniyyətin bir sıra 

istiqamətləri üzrə təhsil proqramlarını yerinə yetirir və elmi-tədqiqatları həyata keçirir
Ixtisaslaşmış ali təhsil müəssisədir, fəaliyyəti ali təhsil və ondan sonrakı təhsil 

mərhələsində sənətin və mədəniyyətin müxtəlif sahəsinin inkişafına yönəlir
Müstəqil ali təhsil müəssisəsi kimi və digər ali təhsil müəssisəsinin struktur 

bölməsi kimi tam və ya natamam ali təhsil proqramlarını yerinə yetirir
Ali təhsil müəssisəsi kimi ali təhsil, ondan sonrakı təhsil mərhələsində elmin, 

texnikanın və mədəniyyətin geniş təbiət hümanitar və başqa istiqamətlərində 
fundamental elmi tədqiqat işlərinə yönəlir

Sual: Azərbaycan təhsil sistemində mövcud olan «elmlər namizədi» elmi dərəcəsinə 
xarici ölkələrdə ən çox uyğun gələn elmi dərəcə hansıdır? (Çəki: 1)

Elm magistri
Fəlsəfə doktoru
Fəlsəfə bakalavrı
Fəlsəfə magistri
Hüquq elmləri doktoru



Sual: Ibtidai təhsilin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Uşaqların dünya görüşünü formalaşdırmaq
Uşaqların bir vətəndaş kimi yetişməsinə nail olmaq
Ilkin zehni və estetik biliklərə və əməli vərdişlərə yiyələndirmək
Uşaqların məntiqi müşahidə qabiliyyətini formalaşdırmaq 
Uşaqların mənəvi aləmini formalaşdırmaq.

Sual: Təhsil sistemi islahatının kommunitar modeli nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
Təhsil seçimi azadlığına
Xarici dillərin və yeni informasiya tuxnologiyalarının öyrənilməsinə 
Ictimai həmrəyliyin dəyərliliyinə
Şəxsi ləyaqət hissinə
Təhsil alanların mədəni inkişafa arientasiyasına

Sual: Təhsilin xarici iqtisadi səmərəlilik göstəricisi (S) necə hesablanılır? (burada 
I-milli gəlirin artımı, M-təhsil xərcləridir) (Çəki: 1)

S = I + M
S = I - M 
S = I / M
S = M – I 
S = M / I

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhiyyədə maliyyə mənbəyinin hansı aparıcıdır (Çəki: 1)
Dövlət maliyyələşməsi
Özünü maliyyələşdirmə
Müəssisə maliyyəsi
Bələdiyyə xərcləri
Xarici maliyyələşmə

Sual: Dünyada səhiyyənin neçə modeli yaradılmışdır. (Çəki: 1)
1
2
3
4
5



Sual: Geniş mənada tibbi sığorta özündə nəyi əks etdirir (Çəki: 1)
Ictimai səhiyyə sistemini.
Dövlət səhiyyəsini.
Büdcədən maliyyələşməsini.
Sosial tibbi yardımı.
Məcburi sığortanı.

Sual: Səhiyyənin inkişafının tənzimlənməsi üçün ilk növbədə aşağıdakı ilk növbədə 
aşağıdakı qəbul olunur (Çəki: 1)

Əhalinin sayı 
Obyektlərin sayı
Həkimlərin sayı
Çarpayıların sayı
Kapital qoyuluşu

Sual: Səhiyyə iqtisadiyyatının problemləri şərti olaraq neçsə blokda birləşdirilir (Çəki: 
1)

1
2
3
4
5

Sual: Dünyada səhiyyənin neçə modeli yaradılmışdır (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhiyyə xidməti və sağlamlıq arasında əlaqə necə ifadə olunur (Çəki: 1)
Sağlamlıq aparıcıdır
Səhiyyə xidməti əsas rol oynayır
Xəstəxana inkişafı
Poliklinika təminatı



Əhalinin doğum və ölüm səviyyəsi

Sual: Tibbi sığortanın təşkilinin əsas prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)
Pasientlərin hüquqi təminatı, təcili tibbi yardımın yenidən təşkili
Əhalinintibbi sığorta proqramında iştirakı, sığortalananların bərabər hüquqlarının 

təmin olunması, tibbi-diaqnoztik xidmətlərin pulsuz göstərilməsi 
Reabilitasiya yardımının təkmilləşdirilməsi
Informasiya təminatının işlənməsi və tibbi-diaqnoztik xidmətlərin pulsuz 

göstərilməsi 
Maddi-texniki və dərman təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi, sığortalananların 

bərabər hüquqlarının təmin olunması və s.

Sual: Səhiyyənin iqtisadi meyarları aşağıdakılardır. (Çəki: 1)
 Maliyyə imkanları, kapital qoyuluşu, iş qüvvəsinin istifadə edilməsidir.
Xəstəxanaların, poliklinikaların, disponserlərin sayıdır
Səhiyyənin MTB-sıdır.
Ixtisaslı kadrların sayıdır.
Həkimlərin tibbi ləvazimatının, tibb bacılarının sayıdır. 

Sual: Ümumdünya səhiyyə təşkilati maliyyə mənbələrinə görə hansı nisbəti tövsiyə 
edir. (Çəki: 1)

Dövlət büdcəsi-60%, tibbi sığorta-30%, pullu xidmətlər 10%
Dövlət büdcəsi 10%, tibbi sığorta 30%, pul xidməti 60%.
Dövlət büdcəsi 20%, tibbi sığorta 25%, pullu xidmət 55%.
Dövlət bülcəsi 50%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmət 20%
Dövlət büdcəsi 40%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmət 30%.

Sual: Səhiyyənin texnoloji əlaqəsinə daxildir: (Çəki: 1)
Müxtəlif növ ehtiyatlardan səmərəli istifadə.
Digər sahələrdə üzvü bağlılıq.
Elmi-texniki tərəqqi
Dünya ölkələri ilə əlaqə
Maddi-texniki baza

Sual: Səhiyyədə xüsusi təsərrüfatsılıq mexanizminin qurulması hansı şərtlər əsasında 
müəyyən olunur (Çəki: 1)

Əhalinin sayı və obyektlərin sayı
Obyektlərin sayı
Həkimlərin sayı və obyektlərin sayı
Çarpayıların və kapital qoyuluşlarının sayı
Iqtisadi səmərə və sosial ədalət

Sual: Sağlamlıq amilinə aiddir (Çəki: 1)



Sosial iqtisadi formasiyanın tərəqqisinin indiqatoru olub, həyat şəraiti 
kompleksinin ictimai istehsalının səmərəliliyinə məcmu təsirinin nəticəsi kimi çıxış 
edir.

Iqtisadi artımın tərkib hissəsidir
Əhalinin həyat səviyyəsidir
Ömür səviyyəsinin artımıdır
Gəlir mənbəidir

Sual: Əhalinin 10000 nəfərinə görə şəhərlər üzrə neçə çarpayı əsas götürülür (Çəki: 
1)

110-130
100-110
90-100
80-90
70-80 

Sual: Səhiyyədə səmərəliliyin iqtisadi aspektlərinə aiddir (Çəki: 1)
Ölkənin iqtisadiyyatına töhvəsini, ümumidaxili məhsul, milli gəlir və s. daxil 

olmaqla qiymətləndirilir
Diaqnostik tədqiqatların keyfiyyəti və nəticəliliyi, müalicəvi və profilaktik 

tədbirlərin keçirilməsi səciyyələndirilir
Insanın həyat keyfiyyəti və onun rifah halı, sosial zəmanətlərin reallaşdırılmasıdır
Insanların sağlamlığının mühafizəsi xidmətlərinin sosial və 
Xəstəliklərin ilkin profilaktikası sağlam həyat tərzi, risk amilləri ilə mubarizələrdir

Sual: Risk amillərinin ikinci qrupuna aiddir (Çəki: 1)
Cəmiyyətin təbəqələşməsi, pisləşən ekoloji vəziyyət, pisləşən əmək şəraiti.
Qidalanma problemi.
Narkomaniyanın artımı.
Sosial iqtisadi böhran
Cinayətin artımı.

Sual: Tibbi sığorta fondunun ölçüsünü və onun zəruri ehtiyatlarını nəyə əsasən 
hesablayırlar? (Çəki: 1)

Xəstəlik halının risk ehtimalına əsasən (görə)
Əmək haqqinin həcminə görə.
Ödənilən pul vəsaitinin həcminə görə.
Siğorta müqaviləsinin şərtlərinə görə
Görülən işin həcminə görə

Sual: Ümumdünya səhiyyə təşkilati maliyyə mənbələrinə görə hansı nisbəti tövsiyə 
edir (Çəki: 1)

Dövlət büdcəsi-60%, tibbi sığorta-30%, pullu xidmətlər 10%
Dövlət büdcəsi 10%, tibbi sığorta 30%, pul xidməti 60%.
Dövlət büdcəsi 20%, tibbi sığorta 25%, pullu xidmət 55%.



Dövlət bülcəsi 50%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmət 20%.
Dövlət büdcəsi 40%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmət 30%.

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sağlamlığın iqtisadiyyatının iqtisadi əsaslarına aiddir (Çəki: 1)
Kapital qoyuluşu
Pullu xidmətlər
 Gəlirlər
 İstehlak
Sahibkarlıq

Sual: 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

Sual: Səhiyyənin funksional sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndiril-məsinə 
aiddir: (Çəki: 1)

Insanların sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilmə
Səhiyyə xidmətinin yaxşılaşması
Əsaslı vəsait qoyuluşu
Təşkilati quruluşun yaxşılaşması
Iş yerləri ilə təminat

Sual: Səhiyyə müəssisələri vahid nomeklaturaya uyğun olaraq hansı qruplarda 
təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

Müalicə-profılaktika müəssisələri, sanitar-epidemioloji və sanitar-maarifi 
müəssisələri, tibbi-məhkəmə ekspertizaları

Sanitar-epidemioloji və sanitar-maarifi müəssisələri, tibbi-məhkəmə 
ekspertizaları, apteklər

Müalicə-profılaktika müəssisələri və sığorta təşkilatları
Müalicə-profılaktika müəssisələri, sanitar-epidemioloji və sanitar-maarifi 

müəssisələri, tibbi-məhkəmə ekspertizaları, apteklər 
Heç biri doğru deyil



Sual: Səhiyyə islahatlarının maliyyələşdirilməsinin birinci modeli hansı ölkələr üçün 
səciyyəvidir (Çəki: 1)

Almaniya, Hollandiya, ABŞ
Almaniya, Fransa, ABŞ
Fransa, ABŞ, Böyük Britaniya
Hollandiya, Ispaniya, Böyük Britaniya
Rusiya, Böyük Britaniya, ABŞ

Sual: Sağlamlıq və tibb xidmətilərində bunlardan hansı risk amillərinin III qrupuna 
aiddir. (Çəki: 1)

Siqaret çəkmək və əyyaşlığın artım
Inkişaf etməmiş qanunvericilik.
Maliyyə vəsaitlərinin və ehtiyatların xaricə axını
Mühacirlərin, işsizlərin artımı 
Istehlak səbəti dəyərinin artması.

Sual: Beynəlxalq təcrübədə hansı səhiyyə modelləri mövcuddur (Çəki: 1)
Dövlət səhiyyə modeli, özəl səhiyyə modeli, sığortalanmış səhiyyə modeli, 

klassik və liberal səhiyyə modeli
Dövlət səhiyyə modeli, sığortalanmış səhiyyə modeli
Özəl səhiyyə modeli, sığortalanmış səhiyyə modeli
Dövlət səhiyyə modeli, özəl səhiyyə modeli
 Dövlət səhiyyə modeli, özəl səhiyyə modeli, sığortalanmış səhiyyə modeli

Sual: Səhiyyə sisteminə aşağıdakı tərifi vermək olar (Çəki: 1)
Səhiyyə istehsalın təşkilinə, əlilliyin, uşaq ölümünün qarşısının alınmasına və s. 

yönəldilən, cəmiyyət və dövlət tərəfindən reallaşdırılan tibbi və sosial-iqtisadi 
tədbirlər kompleksidir.

Səhiyyə uşaq ölümünün qarşısının alınmasına, mədəniyyət və incəsənətin 
inkişafına yönəldilən, cəmiyyət və dövlət tərəfindən reallaşdırılan tibbi və sosial-
iqtisadi tədbirlər kompleksidir

Səhiyyə əhalinin sağlamlığının qorunmasına, onun müalicəsinin həyata 
kesirilməsinə, əlilliyin, uşaq ölümünün qarşısının alınmasına və s. yönəldilən, 
cəmiyyət və dövlət tərəfindən reallaşdırılan tibbi və sosial-iqtisadi tədbirlər 
kompleksidir.

Səhiyyə sosial məsələlərlə yanaşı bir sıra iqtisadi və inzibati problemlərin 
həllində əhəmiyyətli rola malik tibbi və sosial-iqtisadi tədbirlər kompleksidir 

Səhiyyə cəmiyyət və dövlət tərəfindən reallaşdırılan məhsuldar qüvvələrin 
səmərəli yerləşdirilməsi kompleksidir.

Sual: Səhiyyənin texnoloji əlaqəsinə daxildir (Çəki: 1)
Müxtəlif növ ehtiyatlardan səmərəli istifadə.
Digər sahələrdə üzvü bağlılıq.
Elmi-texniki tərəqqi
Dünya ölkələri ilə əlaqə
Maddi-texniki baza



Sual: Səhiyyənin funksional sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsinə aiddir 
(Çəki: 1)

Insanların sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilmə
Səhiyyə xidmətinin yaxşılaşması
Əsaslı vəsait qoyuluşu
Təşkilati quruluşun yaxşılaşması
Iş yerləri ilə təminat

Sual: Səhiyyə sisteminin aşağıdakı vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir (Çəki: 1)
Müalicə-profılaktika işlərinin həyata keçirilməsi, insanların
Səhiyyə xidmətinin yaxşılaşması, əsaslı vəsait qoyuluşu
Əsaslı vəsait qoyuluşu, ana və uşaqların mühafizəsi, sanitar tədbirlərin 

reallaşdmlması, epidemiyalar və onları yaradan ünsürlərlə mübarizə
Təşkilati quruluşun yaxşılaşması, iş yerləri ilə təminat,
Müalicə-profılaktika işlərinin həyata keçirilməsi, narkomaniya və alkoqolizmlə 

mübarizə, ana və uşaqların mühafizəsi, sanitar tədbirlərin reallaşdırılması, 
epidemiyalar və onları yaradan ünsürlərlə mübarizə

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Incəsənət növlərinə daxildir (Çəki: 1)
Əsaslı vəsait qoyuluşu, ana və uşaqların mühafizəsi, sanitar tədbirlərin 

reallaşdırılması
Elmi-texniki tərəqqi
Bölgü prinsipləri, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
Teatr, xoreoqrafiya,bədən tərbiyəsi, bədii kütləvi tədbirlər
Kino, teatr, xoreoqrafiya, habelə bədii kütləvi tədbirlər

Sual: Kütləvi mədəniyyət müəssisələrinin dolayı maliyyələşdirilməsi özündə hansı 
istiqamətləri birləşdirir (Çəki: 1)

Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq olunan vergi güzəştləri, Nazirlər Komitəsinin 
rəyi, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının 
ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası

Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq olunan vergi güzəştləri təşkilatlara, mədəniyyət 
xadimlərinə icarə haqqı və kommunal xidmətlərin ödənilməsi üzrə edilən güzəştlər, 
əmanətli və ya güzəştli kreditlərin verilməsi

Təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial 
müdafiə xərcləri, əmanətli və ya güzəştli kreditlərin verilməsi



Dərnək rəhbərlərinin əmək müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük 
haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə 
mədaxil və məxaric smetasının layihəsi

 Əsaslı vəsait qoyuluşu, ana və uşaqların mühafizəsi, sanitar tədbirlərin 
reallaşdırılması

Sual: Bədən tərbiyyəsi və idmanın kommersiyalaşdırılması (Çəki: 1)
Qeyri mümkündür
Hissə-hissə
Tam 
Bəzi növləri
Satıla bilir

Sual: Mədəniyyət sahəsində özəlləşmənin xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Özəlləşmir;
Nisbətən özəlləşir;
Hissə-hissə özəlləşir
Istiqaməti dəyişir
Qanunvericiliklə müəyyən olunur

BÖLMƏ: 1302 
Ad 1302 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Pullu dərnəklər təşkil edən mədəniyyət müəssisələri, mədəniyyət və istirahət 
parkının müdiriyyəti aşağıdakı sənədlərə malik olmalıdır (Çəki: 1)

Gömrük bəyənnaməsi, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot 
jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və 
məxaric smetası

Dərnək rəhbərlərinin əmək müqavilələri, kadrlar 
Il üçün təlim-tərbiyə işi proqramları və planları, kollektiv və fərdi məşğələlər 

cədvəli, dərnəyin işi üzrə uçot jurnalı, işuçotu tabeli, dərnək rəhbərlərinin əmək 
müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, ərazidəki idmançıların uçotu 

Il üçün təlim-tərbiyə işi proqramları və planları, kollektiv və fərdi məşğələlər 
cədvəli, dərnəyin işi üzrə uçot jurnalı, iş uçotu tabeli, dərnək rəhbərlərinin əmək 
müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük 
haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetasının 
layihəsi 

Gömrük bəyənnaməsi, Nazirlər Komitəsinin rəyi, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, 
üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin 
işi üzrə mədaxil və məxaric smetası



Sual: Mədəniyyət və incəsənət sahələrinin maliyyələşdirilməsi hansı istiqamətlər üzrə 
həyata keçirilir (Çəki: 1)

Milli və regional əhəmiyyətli mədəni proqramlarınmaliyyələşdirilməsi, mədəniyyət 
sferasının təşkilat vəidarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi, kapital 
qoyuluşlarının maliyyələşdiilməsi 

Mədəniyyət idarələri şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı kapital qoyuluşları və sosial 
yardımlar, dotasiyalar

Təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial 
müdafiə xərcləri

 Təşkilatlara, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial müdafiə xərcləri, sosial 
yardımlar, dotasiyalar

Kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının 
ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası, milli və 
regional əhəmiyyətli mədəni proqramların maliyyələşdirilməsi 

Sual: Mədəniyyət müəssisələrində qiymətlərin təsdiq olunması üçün maliyyə 
orqanlarına hesablamalar təqdim edilərkən hansı məlumatlar göstərilir (Çəki: 1)

Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi 
sahəsində dövlət sifarişləri, pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər

Pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər, demoqrafiya amilləri
Turizm fəaliyyətin bəzi növlərinin lisenziyalaşdırılmasından əldə edilən mədaxil 
Dərkənlərin rəhbərlərinin əmək haqları, həmin işçilərə növbəti məzuniyyətlərin 

verilməsi üçün xərclər, işin uçota alınması üçün jurnallar, əyani vəsait və 
materialların alınmasına çəkilən xərclər, müsiqi alətlərinin köklənməsi, notların 
alınmasına sərf olunan xərclər

Dövlət büdcəsinin formalaşdırılması, mədəni idman inventarının alınması, müsiqi 
alətlərinin, tədris avadanlığının, səhnə geyimlərinin, eləcə də reklam, sərgilərin 
tərtibatı, nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sahələrinin inkişafı hansı prinsiplərə əsaslanır (Çəki: 
1)

Əhalinin daha çox hissəsinin bu sahələrin xidməti ilə
Mədəniyyət və incəsənət sahələrinin respublika ərazisində daha səmərəli 

yerləşdirilməsi, səhiyyə sisteminin inkişaf göstəriciləri, şəhərlə kənd arasındakı 
fərqin aradan götürülməsi

Mədəniyyət və incəsənət sahələrinin respublika ərazisində səmərəli 
yerləşdirilməsi və ya məişət xidmətlərinin inkişaf göstəricilərinin yüksəldilməsi

Əhalinin daha çox hissəsinin bu sahələrin xidməti ilə 



Təşkilati quruluşun yaxşılaşması, iş yerləri ilə təminat,

Sual: Mədəniyyət müəssisələrinin planları tərtib edilərkən hansı normativlərdən 
istifadə olunur (Çəki: 1)

Işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri, pullu və pulsuz 
xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər, sosial-iqtisadi amillər

Pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər, demoqrafiya amilləri
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatları, o cümlədən sosial-iqtisadi amillər
Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi 

sahəsində dövlət sifarişləri, cümlədən sosial-iqtisadi, demoqrafiya amilləri
Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi 

sahəsində dövlət sifarişləri, pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mənzil təsərüfatının gəlir mənbələri hansıdır (Çəki: 1)
Mənzil və icarə haqqı
Əmək haqqı
Təhsil haqqı
 Pensiya
Təqaüd

Sual: Mənzil fondunun gəlirləri və onların aşkarlanma amillərinə aiddir (Çəki: 1)
Il ərzində satış və kirayədən əldə olunan gəlrlər 
Mənzilin həcmi
Mənzilin şəraiti
Mənzilin şəhərdə coğrafiyəsi
Monitorinq qiymətləndirmə

Sual: Mənzil-kommunal təsərrüfatı iqtisadiyyatın hansı sahəsinə aiddir (Çəki: 1)
Makroiqtisadiyyat
 Mikroiqtisadiyyat
Mezoiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat
Sosial sfera



Sual: Mənzil-kommunal təsərrüfatı hansı imkanlar nəzərə alınmaqla planlaşdırılır 
(Çəki: 1)

Potensial və perspektiv
Tələbata görə
Istehlaka görə
Proqnoza görə
Mənzil tikintisinə görə 

Sual: Mənzil biznesinin təşkilinə aiddir (Çəki: 1)
Hər bir subyektin maliyyə imkanları vəsaiti 
Mənzil bazarı
Mənzil təsərrüfatı
Mənzil kommunal təsərrüfat
Dövlət büdcəsi

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Poçt rabitəsinə daxildir (Çəki: 1)
Nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə poçt göndərmələrinin müntəzəm olaraq qəbulu 

və yola salınması 
Rabitə qovşaqları
 Istehsalat müəssisələrinə, təşkilat və idarələrə müvafiq xidmət göstərən banklar
Əhaliyə müvafiq xidmət göstərən xəzinədarlıq sistemi
Poçt markaları

Sual: Kommunal xidməti sahələri hansı sahələri əhatə edir (Çəki: 1)
Şəhər su kəmərləri və su axınları, şəhər nəqliyyatı və tranzit əlaqələr
Şəhər su kəmərləri və su axınları, şəhər nəqliyyatı, enerji təsərrüfatı, 

yaşıllaşdırma və sanitar-gigiyena müəssisələri 
 Əhalinin müxtəlif sosial risqlərdən sığortalanmasının təşkili prosesində yaranan 

iqtisadi münasibətləri 
Şəhər su kəmərləri və su axınları, şəhər nəqliyyatı, enerji təsərrüfatı, 

yaşıllaşdırma və sanitar-gigiyena müəssisələri, sosial müdafiə fondları
Neft sənayesi, şəhər nəqliyyatı, enerji təsərrüfatı, yaşıllaşdırma və sanitar-

gigiyena müəssisələri 

Sual: Nəqliyyatın planlaşması onun hansı növləri üzrə həyata keçirilir (Çəki: 1)
Avtomobil, hava, su, dəmir yolu, boru-kəmər nəqliyyatı 



Avtomobil və boru-kəmər nəqliyyatı
Hava, su, dəmir yolu, boru-kəmər nəqliyyatı
Su, dəmir yolu və boru-kəmər nəqliyyatı 
Dəmir yolu, boru-kəmər nəqliyyatı və xidmət şəbəkələri

Sual: Məişət xidməti sahələri hansı müəssisələri əhatə edir (Çəki: 1)
Təhsilin inkişafına kapital qoyuluşunu təşkil edən əvvəl yaradılmış istehlak 

dəyərlərinin saxlanılması və bərpası ilə məşğul olan sahələr
Yeni istehlak dəyəri yaradan, əvvəl yaradılmış istehlak dəyərlərinin saxlanılması 

və bərpası ilə məşğul olan sahələr istehlak dəyərlərinin yaradılması ilə əlaqədar 
olmayan sahələr

Səhiyyə və kommunal təsərrüfatınnın yaradılması ilə məşğul olan sahələr
Səhmdar cəmiyyətin yaradılması ilə məşğul olan sahələr
Sənaye və mənzil istismar sahələrinin yaradılması ilə məşğul olan sahələr

Sual: Ticarət sahələrinin sosial meyarlarını hansı göstəricilər təşkil edir (Çəki: 1)
Əmtəə və gəlirlərin bölüşdürülməsi sferası.
Pensiya sisteminin islahatları.
Sosial sığorta
Sosial yardım.
Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun əmtəə bazarı

Sual: Mənzil təsərrüfatı xidmətinin formalaşma prinsipinə aiddir (Çəki: 1)
Kompleks inkişaf
Un təchizatı
Qaz təchizatı
Istilik təchizatı
Enerji

Sual: Mənzil statistikasında özəl təşəbbüskarlığın inkişaf edilməsi üçün hansı 
göstəricilərdən istifadə olunur (Çəki: 1)

 Mənzil sahibkarı cəmiyyətinin (kondominimumların) yaradılması
MKT-nin yaradılması
Kommunal təsərrüfatınnın yaradılması
Səhmdar cəmiyyətin yaradılması
Mənzil istismar sahələrinin yaradılması.

Sual: Mənzil fondunun özəlləşməsində hansı məsələlər öz həllini tapır (Çəki: 1)
Qanunvericilik bazarı
Normativlər
 Sahiblik
Istismar xərcləri
Mənzilin təkrar istismarı

BÖLMƏ: 1403 



Ad 1403 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mənzil kommunal sektorunda qiymət əmələgəlmənin əsaslarına aiddir (Çəki: 1)
Bazar qiyməti 
Maya dəyəri
Alıcılıq qabiliyyəti
Təminat səviyyəsi
Mənzilin keyfiyyəti

Sual: «Traseka» Proqramının əsası hansı tarixdə və harada təsis edilmişdir (Çəki: 1)
1991-cü il, Pekində 
1994-cü il, Moskvada 
1996-cü il, Brüsseldə 
1993-cü il, Bakıda 
1993-cü il, Brüsseldə 

Sual: Rabitə qovşaqlarına aiddir (Çəki: 1)
Teleqraf, telefon, poçt mərkəzlərinin təmir-tikinti idarələri
Telefon danışıqlarının ötürülməsində istifadə olunan kabellər
Əhaliyə, istehsalat müəssisələrinə, təşkilat və idarələrə müvafiq xidmət göstərən 

banklar
Əhaliyə, istehsalat müəssisələrinə, təşkilat və idarələrə müvafiq xidmət göstərən 

rabitə müəssisələri 
Əhaliyə müvafiq xidmət göstərən xəzinədarlıq sistemi

Sual: Məişət xidməti sahələri hansı tip müəssisələri əhatə edir (Çəki: 1)
Istehlak dəyərlərinin yaradılması ilə əlaqədar olmayan sahələr
Yeni istehlak dəyəri yaradan, əvvəl yaradılmış istehlak dəyərlərinin saxlanılması 

və bərpası ilə məşğul olan, istehlak dəyərlərinin yaradılması ilə əlaqədar olmayan 
sahələr 

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

Zəhmətkeşlərin gəlirlərinin artması, turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz olması, 
asudə vaxtdan səmərəli istifadə, cəmiyyətin psixofizioloji resurslarının bərpası 

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

Sual: Ticarətə təsir edən amillər hansılardır (Çəki: 1)
Təhsil səviyyəsi, respublikaya gətirilən məhsul, əmtəə təklifinin dəyişmə tempi 



Əmtəə təklifi, istehsal, respublikaya gətirilən məhsul, cəmiyyət, sosial amillər, 
savadlılıq səviyyəsi

Istehsal, respublikaya gətirilən məhsul, idxal və ixrac, pensiya və yardım, 
təqaüdlər, maliyyə sistemindən daxil olan gəlirlər

Dividend, pensiya və yardım, təqaüdlər, maliyyə sistemindən daxil olan gəlirlər
Əmtəə təklifi, istehsal, respublikaya gətirilən məhsul, əmtəə təklifinin dəyişmə 

tempi 

Sual: Mənzil-kommunal təsərrüfatının altsahələri rəqabət mühitinin yaradılmasının 
imkanları əlamətlərinə görə necə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Təbii inhisarların altsahələri və potensial rəqabətqabiliyyətli alt sahələr
Dövlətin həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin ahəngdar inkişafına köməklik 

göstərilməsi 
Xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin demoqrafik tərkibi və 

məskunlaşma dərəcəsi, səhiyyənin planlaşması
Sahibkarlıq mühiti və potensial rəqabətqabiliyyətli altsahələr
Təbii inhisarların altsahələri və sahibkarlıq mühiti

Sual: MKT-nin saxlanılması və inkişafı ilə bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi 
mənbələri hansıdır. (Çəki: 1)

Büdcə vəsaitləri
Mənzil təsərrüfatı
Yaşayış yerlərinin abadlaşdırılması
Istilik-enerji təsərüfatı
Su təchizatları

Sual: Təbii inhisarların alt sahələrinə aiddir (Çəki: 1)
Infrastruktur təminatı kommunal xidmətlə müəssisələri: istilik təchizatı, su 

təchizatı və kanalizasiya, elektrik təchizatı 
Istehsal sahələri
Qeyri-istehsal sahələri
Neft sənayesi
Ağır sənaye

Sual: Mənzilin keyfiyyət göstəriciləri hansılardır (Çəki: 1)
Sosial obyektlərin, sosial infrastrukturların, su, enerji, kommunikasiya və digər 

xidmətlər.
Mənzil bazarı.
Mənzil biznesi
Mənzil siyasəti
Tikinti

Sual: Mənzil təminatının inivestisiya ilə əlaqədar sahə olması nə ilə bağlıdır (Çəki: 1)
Mənzil tikintisi və onun bölgüsü
Mənzil təsərrüfatı
Mənzillərin saxlanılması



Mənzillərin təmiri
Mənzil fondu.

Sual: Mənzil fonduna tələbat əhalinin sayına görə hansı düsturla hesablanır (Çəki: 1)
Mt = Əs – Mf +Ms
Mt = (Əs / Sn) – Mf +Ms
Mt = (Əs x Sn) – Mf +Ms
Mt = Sn – Mf +Ms
Mt = (Əs x Sn) – Mf 

Sual: Mənzil tikintisi təmin etmək üçün dövlət mərkəzləşdirilmiş vəsaitləri necə sərf 
edir (Çəki: 1)

Investisiya kimi
Dotasiya kimi 
Subsidiya kimi
Divident 
Faiz

Sual: Mənzil tikintisinin dinamikasını nə təmin edir (Çəki: 1)
Ucuz işçi qüvvəs, təbii resurslardan istifadə, iqlim və s. resurslardan istifadə 
Istehlak
Proqnoz
Tələbat
Aliciliq qabiliyyəti

Sual: Beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq mənzil statistikasına nələr daxildir (Çəki: 1)
Mənzil fondunun dinamikası, strukturu, vəziyyəti, mənzil tikintisinin miqyasları, 

forma və strukturu, inşaat materialları sənayesinin inkişafı
Statistik rəqəmlər
Əhali statistikası
Sənaye statistikası
Tikinti statistikası


