11/18/2016

3310_Az_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi
1 Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin strategiyası vә taktikasında hansı mәsәlәlәr nәzәrdә tutulur

•

Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, әhali mәşğulluğunun effektli tәmin olunması,
sosial siyasәtin ailәyә istiqamәtlәndirilmәsi, ölkәdә demoqrafik situasiyanın normalaşdırılması, sosial infrastrukturun
әhәmiyyәtli dәrәcәdә yaxşılaşdırılması
İnsanların әmәk aktivliyinin yüksәldilmәsi vә istehsalın inkişafının stimullaşdırılmasının әsas amili kimi, әhalinin pul
gәlirlәrinin onun әmәk fәaliyyәtindәn asılılığının tәmin olunması
Şәxsi kapitalına görә әhalinin gәlirlәrinin artması tәmin olunsun, cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial mәsuliyyәtinin artması
yolu ilә himayәdarlıq aradan qaldırılsın, әhalinin sosial müdafiәsi mexanizminin yaradılması

2 Yerli sәviyyәdә sosial siyasәt necә hәll olunur

•

Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk yolu ilә
İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt, qidalanmanın zәmanәtli
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
Yerli әrazidә әhalinin konkret problemlәrinin vә ayrıayrı fәrdlәrin problemlәrinin hәlli ilә bağlı siyasәtdir
İqtisadi inkişaf sәviyyәsini, onun bazar iqtisadiyyatı münasibәtlәrinә daxil olmasının millietnik, tariximәdәni vә
digәr xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla

3 Sosial idarәetmә funksiyalarına daxildir

•

Sosial xidmәtlәrin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texniki hazırlıq, texniki inkişaf, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış

4 Sosial sahәlәrdә müasir idarәetmә konsepsiyalarına daxil olan elementlәrә aiddir

•

İdarәetmә psixologiyası konsepsiyası, antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә
prosesi, texnologiyası konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, davranış, mәqsәdliproqram, marketinq,
idarәetmәnin qlobal strategiyası
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması
İnfrastruktur fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә
olan işçi heyәtinin işguzarlıq
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin elmi tәşkili,
tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma, tәşkilatlarda iyerarxiya nizamlılığı

5 Sosial idarәetmәnin qloballaşma amillәrinә daxildir
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin layihәlәndirilmәsi vә
qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
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•

Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosialiqtisadi
inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Regionlaşma, texnoloji proseslәr, iqtisadi artım, mәntiqi zәncirә uyğunluq

6 Sosial xidmәtlәrin aşağıdakı növlәri mövcuddur

•

Әmәk haqqının vә pensiya tәminatınınnisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, onun minimal sәviyyәsi, normativdәn artıq
әmәk stajına, xüsusi әmәk şәraitinә görә әlavә ödәmәlәr şәklindә hәvәslәndirmә elementlәrin istifadәsi
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr
Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial qulluq,
sosial mobillik, sosial nәzarәt vә s
Sosialtibbi, psixolojipedoqoji, sosialhüquqi, sosialmәişәt, sosialmәslәhәt, zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial
adaptasiya, әlillәrin reabilitasiyası vә s.
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәri

7 Sosial işin әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır

•

Nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri, natural mәdaxil, pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr
Sosialtibbi, psixolojipedoqoji, sosialhüquqi, sosialmәişәt, sosialmәslәhәt, zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial
adaptasiya
Zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial adaptasiya, әlillәrin reabilitasiyası
Pensiyalar vә yardımlar, sosial sığorta ödәnişlәri, müxtәlif tәyinatlı birdәfәlik kompensasiyalar, işsizlәr vә aztәminatlı
әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәrin verilmәs
Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial qulluq,
sosial mobillik, sosial nәzarәt vә s.

8 Sosial siyasәtin strategiyası nәdәn ibarәtdir.

•

Böhran dövründә әhalinin sosial müdafiәsidir.
Әsas sosialiqtisadi vә sosial siyasi problemlәrdir.
Ölkәlәrin inkişafının konkret tarixi mәrhәlәsindә sosial iqtisadi problemlәrin ümumi hәllidir
Ölkәnin inkişafının konkret tarixi mәrhәlәsindә sosial problemlәrin ümumi hәllidir.
Әhalinin әsas qisminin vәziyyәtinin yüksәldilmәsi problemlәri

9 Daxili tәbiәtinә görә sosial siyasәt:

•

Tәhsilin inkişafına yönәldilmişdir.
Mәdәniyyәtin inkişafına yönәldilmişdir;
Iqtisadiyyatın inkişafına yönәldilmişdir;
Insanın inkişafına yönәldilmişdir;
Elmin inkişafına yönәldilmişdir;

10 Sosial siyasәtin sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli dedikdә nә başa düşülür

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası vә etnoslararası münasibәtlәri
tәnzimlәmәk, ölkәdә demokratik vә ekoloji şәraiti normalaşdırmaqdır
Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması kimi başa düşülür
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
İstehsal prosesinin bazar qanunları ilә tәnzimlәndiyi, azad rәqabәt vә azad istehlakçı seçiminin tәmin olunduğu bir
modeldir
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә
uyğun gәlәn yeni sosialsinfi quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası vә
etnoslararası münasibәtlәri tәnzimlәmә modelidir

11 İsveç modeli hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur
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•

Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi; sosial münasibәt göstәrmә prinsipi ilә xarakterizә olunur
İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt, qidalanmanın zәmanәtli
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün, zәmanәt verilmiş minimal gәlirin әldә olunması
Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması ilә xarakterizә olunur
Dövlәtin sosial sferanın idarә olunmasında böyük mәsuliyyәti, yüksәk vergi faizlәri ilә xarakterizә olunur
Sosialiqtisadi inkişaf üçün dövlәtin tam mәsuliyyәti, istehsal vә paylanma prosesindә dövlәtin monopolist funksiyası
ilә xarakterizә olunur

12 Sosial infrastruktura sahәlәrinin inkişafı siyasәti hansı tәdbirlәr sistemini әhatә edir

•

Sosial tәminatın yeni sisteminin yaradılması, sosial kömәkliyin ünvanlılığı, bazar mexanizmi әsasında sosial sektorun
inkişafı
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
Humanitar sferanın dövlәt tәrәfindәn tam dәstәklәnmәsi, bәlәdiyyә mәqsәdli proqramların üstün sahәlәrinin müәyyәn
edilmәsi vә onlara vәsaitlәrin ayrılması, tәhsil, sәhiyyә proqramlarının hәyata keçirilmәsi
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti
vә hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması

13 Mәşğulluq vә әmәk siyasәti hansı vәzifәlәri әhatә edir

•

Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilmәsi üçün yeni iş yerlәrinin
yaradılması
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
Yeni iş yerlәrinin yaradılması, müәyyәn xidmәt sahәlәrinin fәaliyyәti, mәşğulluq fondunu, işsizliyә görә müavinәtlәrin
verilmәsi, proqramın hazırlanması
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk

14 İnsan kapitalının fiziki kapitala bәnzәr cәhәtlәri hansılardır

•

İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt, qidalanmanın zәmanәtli
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün, zәmanәt verilmiş minimal gәlirin әldә olunmasına sosial yardım
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
İnsan kapitalı fiziki vә mәnәvi aşınmaya mәruz qalır: zaman keçdikcә insanın imkanları kasadlaşır, bilgilәri azalır,
onların daşıyıcıları tәnәzzülә uğrayır, biliklәr isә sadәcә olaraq köhnәlir
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması

15 Rifah dövlәti modeli xarakterizә olunur

•

Dövlәtin sosial sferanın idarә olunmasında böyük mәsuliyyәti, yüksәk vergi faizlәri ilә xarakterizә olunur
Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması ilә xarakterizә olunur
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi; sosial münasibәt göstәrmә prinsipi
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
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16 Cәmiyyәtdә gedәn sosial proseslәrin tәnzimlәnmәsi üçün dövlәtin sosial siyasәtindә hansı istiqamәtlәr
nәzәrdә tutulur

•

Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilmәsi üçün yeni iş yerlәrinin
yaradılması
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk
Әhalinin gәlirlәri siyasәtinin ümumi mәsәlәlәri, әmәk haqqı siyasәti, sosial partnyorluq, sosial sığorta, әmәyin
mühafizәsi vә vәtәndaşların әmәk hüquqlarının müdafiәsi, mәşğulluq siyasәti, demoqrafik siyasәt
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma

17 Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilmәsi üçün hansı zәruri
şәraitin olması mәqsәdәuyğundur

•

Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilmәsi üçün yeni iş yerlәrinin
yaradılması
Әhalinin gәlirlәri siyasәtinin ümumi mәsәlәlәri, әmәk haqqı siyasәti, sosial partnyorluq, sosial sığorta, әmәyin
mühafizәsi vә vәtәndaşların әmәk hüquqlarının müdafiәsi, mәşğulluq siyasәti
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
İnsanların әmәk aktivliyinin yüksәldilmәsi vә istehsalın inkişafının stimullaşdırılmasının әsas amili kimi, әhalinin pul
gәlirlәrinin onun әmәk fәaliyyәtindәn asılılığının tәmin olunması, investisiya fәaliyyәtinin sosial proqramların hәyata
keçirilmәsinә istiqamәtlәnmәsi
Әhalinin gәlirlәri siyasәtinin ümumi mәsәlәlәri, әmәk haqqı siyasәti, sosial partnyorluq, sosial sığorta, әmәyin
mühafizәsi vә vәtәndaşların әmәk hüquqlarının müdafiәsi, mәşğulluq siyasәti, demoqrafik siyasәt

18 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin sosial siyasәti necә formalaşmalıdır

•

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә
uyğun gәlәn yeni sosialsinfi quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, әhali mәşğulluğunun effektli tәmin olunması,
sosial infrastrukturun әhәmiyyәtli dәrәcәdә yaxşılaşdırılması formalaşmalıdır
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә insanların mәqsәdә uyğun fәaliyyәtinin әsas şәrti kimi tәlәbatın dәrk edilmәsi, cәmiyyәt
üzvlәrinin rifahını maksimum tәhlil edәn hәyat şәraitinin әldә edilmәsi
Şәxsi kapitalına görә әhalinin gәlirlәrinin artması tәmin olunsun, cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial mәsuliyyәtinin artması
yolu ilә himayәdarlıq aradan qaldırılsın, әhalinin sosial müdafiәsi mexanizmi yaradılsın

19 Dövlәtin sosial siyasәtdә rolu nәdәn ibarәtdir

•

Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti
vә hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması
Dövlәt maliyyәsinin idarә olunmasının tam müstәqil vә mükәmmәl hala gәtirmәk, bütün mülkiyyәt formalarının tәmin
edilmәsi, maliyyә siyasәtinin ETTnin inkişafına yönәldilmәsi
Әhalinin gәlirlәri siyasәtinin ümumi mәsәlәlәri, әmәk haqqı siyasәti, sosial partnyorluq, sosial sığorta, әmәyin
mühafizәsi vә vәtәndaşların әmәk hüquqlarının müdafiәsi, mәşğulluq siyasәti, demoqrafik siyasәtdә rolu
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, әhali mәşğulluğunun effektli tәmin olunması,
ölkәdә konstitusiya hüququna әmәl olunması
Sosial tәminata zәmanәt verir, elmi, mәdәniyyәt, tәhsili, sәhiyyәni, hüquqmühafizә orqanlarını maliyyәlәşdirir, sosial
inkişafın uzunmüddәtli mәqsәdli proqramları reallaşdırılır, xeyriyyә tәşәbbüslәrini müxtәlif güzәştlәrlә hәvәslәndirir

20 Sosial siyasәtin hansı sәviyyәlәri mövcuddur

•

Mәrkәzi, regional, yerli
Şәxsin müavinәt alma әrazisini bәyәnmәk vә ya bәyәnmәmәk haqda müdiriyyәtin qәrarını tәlәb edәn, ehtiyacı
olanların fәrdi qiymәtlәndirmәsi mexanizmlәri
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
sәviyyәlәri
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Әmәyin diferensasiyası, onun xarakteri, mәzmunu vә sәviyyәlәri
Әhalinin rifahı, insan kapitalının formalaşması, insan inkişafının sәviyyәsi

21 Sosial siyasәtin mәqsәd vә vәzifәlәrini hәll edәn әsas subyektlәr hansılardır

•

Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
İşlәyәn adamların özlәri, işәgötürәnlәr vә müxtәlif qeyrihökumәt tәşkilatları, dövlәt
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq
Sosial siyasәtin mәqsәd vә vәzifәlәrini hәll edәn әsas subyektlәrә dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların
hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәri vә konyuktur mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk

22 Sosial siyasәtin әsas tәrkib hissәlәri hansılardır

•

Dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәri vә konyuktur
mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Mәşğulluq, sosial tәminat, tәhsil, sәhiyyә, mәnzil şәraiti, әmәk haqqının formalaşdırılması, әmәyin vә әtraf mühitin
mühafizәsi, istirahәt vә asudә vaxtın tәşkilti
Sosial siyasәtin әsas tәrkib hissәlәrinә tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri
Sosial vә fәrdi problemlәrin, vәziyyәtlәrin diaqnostikası

23 Sosial siyasәt hansı yollarla hәyata keçirilir

•

Sosial vә fәrdi problemlәrin, vәziyyәtlәrin diaqnostikası; sosial profilaktika, sosial uyğunlaşma, sosial reabilitasiya,
sosial terapiya
Sosial siyasәt effektiv normativ dәyәr sisteminin yaradılması, sosial normaların vәtәndaşlara real tәsiri, onların
yaranmış sosial tәlәb vә maraqlarının ödәnilmәsinin uyğunlaşdırılması, sosial normativlәrin dәqiqliyini vә
obyektlivliyini tәminetmә yolu ilә hәyata keçirilir
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti
vә hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması
Әhali gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi, gәlirlәr üzrә minimum sosial zәmanәtlәrin tәmin edilmәsi
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk

24 Sosial siyasәtin әsas vәzifәlәri hansılardır

•

Sosial siyasәtin әsas vәzifәlәri kimi әhali gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi, gәlirlәr üzrә minimum sosial zәmanәtlәrin
tәmin edilmәsi, minimal standartların vә normativlәrin kömәyi ilә sosial sahәlәrin tәnzimlәnmәsi, imtiyazların vә
güzәştlәrin verilmәsi
Sosial siyasәtә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
Sosial siyasәtin әsas vәzifәlәri kimi bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının
mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında
sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası vә etnoslararası münasibәtlәri
tәnzimlәmәk
Sosial siyasәtin tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti vә
hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması

25 Sosial siyasәtin әsas mәqsәdi nәdir

•

Sosial siyasәtin әsas mәqsәdi iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf
etmiş intellektual sәviyyәli insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq
5/122

11/18/2016

•

Әhalinin sosial tәlәblәrinin vә maraqlarının ödәnilmәsi üçün şәrait yaratmaq, ayrıayrı vәtәndaşlara, qruplara sosial
yardım göstәrmәk, onların sosial müdafiәsini, korreksiya vә reabilitasiyasını tәşkil etmәkdir
Sosial siyasәtin әsas mәqsәdlәrini bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının
mәhdudlaşdırılması
Sosial siyasәtin әsas mәqsәdi tәlәbatın xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq
qabiliyyәti vә hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması
Sosial siyasәtin әsas mәqsәdi qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda
hakim mövqe, uğur qazanma

26 Sosial siyasәt özündә hansı sahәlәri birlәşdirir

•

Oxşar, asan aşkara çıxan xüsusiyyәtlәrә malik olan mexanizmlәr, avtomatik ünvanlılıq mexanizmlәri, namizәdlәrin
iştirak haqqında fәrdi qәrarları
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Dövlәtin, onun institutlarının, yerli özünüidarә orqanlarının, mülkiyәt formasından vә növündәn asılı olmayaraq
bütün yerli vә xarici hüquqi şәxslәrin, onların birlik vә assosiyalarının, yerli vә xarici ictimai fondların, ictimai vә dini
birliklәrin, vәtәndaşların, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin cәmiyyәtin sosial sferasının inkişafı vә idarә
olunması ilә bağlı fәaliyyәtinin tam kompleksini
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti
vә hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk

27 İnsan kapitalını fiziki kapitaldan fәrqlәndirәn cәhәt hansılardır

•

İnsan kapitalı fiziki vә mәnәvi aşınmaya mәruz qalır: zaman keçdikcә insanın imkanları kasadlaşır, bilgilәri azalır,
onların daşıyıcıları tәnәzzülә uğrayır, biliklәr isә sadәcә olaraq köhnәlir
O insandan ayrıla bilmәz, onu pula almaq olar, biliklәri әlavә sәrmayә qoymadan, iş yerindә tәlim keçmәk yolu ilә
әldә etmәk olmaz
O insandan ayrıla bilmәz, onu pula almaq olmaz, onu ancaq müәyyәn şәrtlәrlә istifadәyә götürmәk yaxud vermәk olar,
biliklәri әlavә sәrmayә qoymadan, iş yerindә tәlim keçmәk yolu ilә әldә etmәk olar
İsveç, rifah dövlәti, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı, paternalist sosialist dövlәti, uğur qazanmanın bazar modellәri,
sosialmәdәni inkişafın bazar tipli inkişaf modellәrini tәhlil etmәklә insan kapitalı fiziki kapitaldan fәrqlәnir
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanmanın
bazar modellәrindәn istifadә etmәklә insan kapitalı fiziki kapitaldan fәrqlәndirilir

28 İşçilәr özlәri әmәk bazarında öz üzәrinә hansı әsas sәrmayә növünü götürürlәr

•

Humanitar sferanın dövlәt tәrәfindәn tam dәstәklәnmәsi, bәlәdiyyә mәqsәdli proqramların üstün sahәlәrinin müәyyәn
edilmәsi vә onlara vәsaitlәrin ayrılması
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk
İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü
Zaman keçdikcә insanın imkanları kasadlaşır, bilgilәri azalır, onların daşıyıcıları tәnәzzülә uğrayır, biliklәr isә sadәcә
olaraq köhnәlir
Tәhsilә vә peşә hazırlığına sәrmayә, mühacirәt xәrclәri, iş yerinin axtarılması xәrclәri

29 әhalinin ayrıayrı qruplarının sosial müdafiәsinә aiddir

•

Miqrasiya siyasәti, mәcburi miqrasiya, xaricdә hәmvәtәnlәrimizin maraq vә hüquqlarının müdafiәsi, xarici әmәk
miqrasiyası, cәmiyyәtin keçid dövrünün strukturlaşmasının әsası kimi, orta sinfin formalaşdırılması
Tәhsilә vә peşә hazırlığına sәrmayә, mühacirәt xәrclәri, iş yerinin axtarılması xәrclәri
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Mәcburi miqrasiya, xaricdә hәmvәtәnlәrimizin maraq vә hüquqlarının müdafiәsi, xarici әmәk miqrasiyası
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri

30 Regional sosial siyasәt necә hәyata keçirilir
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri әsasında
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•

İqtisadi inkişaf sәviyyәsini, onun bazar iqtisadiyyatı münasibәtlәrinә daxil olmasının millietnik, tariximәdәni vә
digәr xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla mәcburi miqrasiya
Mәcburi miqrasiya, xaricdә hәmvәtәnlәrimizin maraq vә hüquqlarının müdafiәsi, xarici әmәk miqrasiyası, cәmiyyәtin
keçid dövrünün strukturlaşmasının әsası kimi
İqtisadi inkişaf sәviyyәsini, onun bazar iqtisadiyyatı münasibәtlәrinә daxil olmasının millietnik, tariximәdәni vә
digәr xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla mәslәhәtlәşmәlәr
aparmaq vә s.

31 Sosial idarәetmәdә nәzarәt sisteminә daxil olan parametrlәri müәyyәnlәşdirin

•

Müqavilәlәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması, işçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn
edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn istifadә
Qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә
xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt,
sәmәrәlilik, xidmәt
Planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi, әmәliyyatların
planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә fәaliyyәti,
әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi

32 Sosial idarәetmәdә maliyyә hesabatlarının tәhlili hansı göstәricilәrә әsasәn müәyyәn edilir

•

Planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi, әmәliyyatların
planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr arasında, turmәhsul vә
xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün
dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin yenilәnmәsi
Faiz vә vergi ödәmәlәri, әmәliyyat gәlirlәri, xalis gәlir
Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә
keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması

33 Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin formalaşmasında, sosial siyasәtin hüquqi bazasının
yaradılmasında әmәkdaşlıq edilәn beynәlxalq tәşkilatları neçә qruplaşdırılır

•

Xәzәr regional vә dövlәtlәrarası tәşkilatları, qeyrihökumәt tәşkilatları
YUNESKO vә onun orqan vә qurumarı
BMT vә onun orqan vә qurumarı, regional dövlәtlәrarası tәşkilatlar, qeyrihökumәt tәşkilatları
İSESKOnun orqan vә qurumarı, regional dövlәtlәrarası tәşkilatlar, qeyrihökumәt tәşkilatları
YUNESKOnun bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn istifadә prinsiplәri әsasında sosial siyasәtin hüquqi bazasının
yaradılması

34 әhalinin әmәk qabiliyyәti olmayan vә aztәminatlı tәbәqәlәrinin sosial müdafiәsinin hansı istiqamәtlәri
mövcuddur

•

Tәhsil, sәhiyyә proqramlarının hәyata keçirilmәsi, onların madditexniki bazasının daha da möhkәmlәndirilmәsi
Pensiya tәminatı, sosial yardım, әhaliyә sosial xidmәt
Sosial yardım, әhaliyә sosial xidmәt, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
Pensiya tәminatı, sosial yardım, әhaliyә sosial xidmәt, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk,
bazarda hakim mövqe

35 Dünya ölkәlәri arasında sosial siyasәtin hansı modellәri seçilir

•

İsveç, rifah dövlәti, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı, paternalist sosialist dövlәti
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İsveç, rifah dövlәti, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı, paternalist sosialist dövlәti, uğur qazanmanın bazar modellәri,
sosialmәdәni inkişafın bazar tipli inkişaf modellәri
Sosialmәdәni inkişafın bazar tipli inkişaf modellәri
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanmanın
bazar modellәri
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması modellәri

36 İnsan kapitalının yaxşılaşdırılmasına yönәldilmiş effektiv siyasәtin aparılması hansı iqtisadi vә sosial
proqramların hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur

•

İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt, qidalanmanın zәmanәtli
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün, zәmanәt verilmiş minimal gәlirin әldә olunmasına sosial yardım
İnsan kapitalı fiziki vә mәnәvi aşınmaya mәruz qalır: zaman keçdikcә insanın imkanları kasadlaşır, bilgilәri azalır,
onların daşıyıcıları tәnәzzülә uğrayır, biliklәr isә sadәcә olaraq köhnәlir
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt, qidalanmanın zәmanәtli
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün, zәmanәt verilmiş minimal gәlirin әldә olunmasına sosial yardım
O insandan ayrıla bilmәz, onu pula almaq olmaz, onu ancaq müәyyәn şәrtlәrlә istifadәyә götürmәk yaxud vermәk olar,
biliklәri әlavә sәrmayә qoymadan, iş yerindә tәlim keçmәk yolu ilә әldә etmәk olar

37 Sosial siyasәtin hüquqi bazası necә idarә olunur

•

Mövcud qanunvericiliklә hәr bir iqtisadi qanunun sosial nәticәlәrini tәnzimlәmәklә tәhsil sәviyyәsi, professional
vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe
Tәhsilә vә peşә hazırlığına sәrmayә, mühacirәt xәrclәri, iş yerinin axtarılması xәrclәri
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
Miqrasiya siyasәti, mәcburi miqrasiya, xaricdә hәmvәtәnlәrimizin maraq vә hüquqlarının müdafiәsi, xarici әmәk
miqrasiyası, cәmiyyәtin keçid dövrünün strukturlaşmasının әsası kimi, orta sinfin formalaşdırılması
Mövcud qanunvericiliklә hәr bir iqtisadi qanunun sosial nәticәlәrini tәnzimlәmәklә

38 Aşağıdakılardan hansılar sosial siyasәtin subyektlәridir.

•

Vәtәndaşlar vә sosial qruplar, onları tәmsil edәn institutlar, tәşkilatlar vә hakimiyyәt orqanları.
Vәtәndaşlar vә sosial qruplar
Sosial icmalar
Aktiv fәaliyyәtdә olan sosial qüvvәlәr.
Aztәminatlı vә işlәmәyәn әhali.

39 Sosial siyasәt dedikdә nә başa düşülür

•

Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması ilә bilavasitә bağlı olan siyasәt
İctimai rifah, insanların maddi, sosial vә intellektual tәlәbatının ödәnilmәsi, insan lәyaqәtinә hörmәtin
formalaşdırılması vә cәmiyyәtdә sosial sabitlik vә sosial sülhün bәrqәrar olması ilә bilavasitә bağlı olan siyasәt
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi; sosial münasibәt göstәrmә prinsipi
Dövlәtin sosial sferanın idarә olunmasında böyük mәsuliyyәti, yüksәk vergi faizlәri

40 Paternalist sosialist model dövlәt tәrәfindәn necә xarakterizә olunur

•

Dövlәtin sosial sferanın idarә olunmasında böyük mәsuliyyәti, yüksәk vergi faizlәri ilә xarakterizә olunur
Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması ilә xarakterizә olunur
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
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•

Sosialiqtisadi inkişaf üçün dövlәtin tam mәsuliyyәti, istehsal vә paylanma prosesindә dövlәtin monopolist funksiyası
ilә
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi; sosial münasibәt göstәrmә prinsipi

41 Müxtәlif ölkәlәrdә QKSnun inkişafının milli tarixi vә hüquqi aspektlәri әsasında tәsnifatına Helmut Aşer
tәrәfdar çıxır. O, dövlәtin hüquqi sistemi vә konstitusiya quruluşundan asılı olaraq, qeyrikommersiya
sektorunun dörd әsas tipini tәklif edir: QKSnun ikinci tipi

•

Müxtәlif layihәlәr vә sәylәrdә vasitәçi vә ya әlaqәlәndirici funksiyalarının icrasına yönәlir
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr;
Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;
Әsasәn hәm ümumi, hәm dә konstitusiya hüquq normalarına müvafıq fәaliyyәt göstәrәn inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatı ölkәlәrinә xasdır
Islam dövlәtlәri üçün sәciyyәvidir. İslam qanunlarma görә xeyriyyәçilik müqәddәs borcdur vә hәr bir müsәlman öz
illik gәlirinin 2,5%ni yoxsullara yardım kimi vermәlidir.

42 QKS strukturunun tәşkilatihüquqi әlamәtlәrindәn vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin tәhlilindәn irәli gәlәn
tәsnifatı, QKS tәşkilatlarını ikinci әsas tipi

•

Sahibkarlar tәrәfındәn sosialmәdәni vә digәr qeyrikommersiya xarakterli funksiyaların hәyata keçirilmәsi üçün
yaradılan vә әsasәn onun özü tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn tәşkilatlar.
Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;
Fondlar  üzvlüyә malik deyillәr, ictimai faydalı mәqsәdlәrә nail olmaq üçün vәtәndaş vә hüquqi şәxslәr tәrәfındәn
könüllü әmlak ödәnişlәri әsasında tәsis olunurlar.
Ictimai, dini tәşkilatlar, könüllü birliklәr, assosiasiyalar(ittifaqlar)  üzvlük haqları әsasında tәşkil olunurlar vә әsasәn
iştirakçıların üzvlük haqqları әsasında maliyyәlәşdirilirlәr.
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr;

43 .Müxtәlif ölkәlәrdә QKSnun inkişafının milli tarixi vә hüquqi aspektlәri әsasında tәsnifatına Helmut Aşer
tәrәfdar çıxır. O, dövlәtin hüquqi sistemi vә konstitusiya quruluşundan asılı olaraq, qeyrikommersiya
sektorunun dörd әsas tipini tәklif edir: QKSnun dördüncü tipi

•

islam dövlәtlәri üçün sәciyyәvidir. İslam qanunlarma görә xeyriyyәçilik müqәddәs borcdur vә hәr bir müsәlman öz
illik gәlirinin 2,5%ni yoxsullara yardım kimi vermәlidir.
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr;
Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;
Әsasәn hәm ümumi, hәm dә konstitusiya hüquq normalarına müvafıq fәaliyyәt göstәrәn inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatı ölkәlәrinә xasdır
Müxtәlif layihәlәr vә sәylәrdә vasitәçi vә ya әlaqәlәndirici funksiyalarının icrasına yönәlir

44 Müxtәlif ölkәlәrdә QKSnun inkişafının milli tarixi vә hüquqi aspektlәri әsasında tәsnifatına Helmut Aşer
tәrәfdar çıxır. O, dövlәtin hüquqi sistemi vә konstitusiya quruluşundan asılı olaraq, qeyrikommersiya
sektorunun dörd әsas tipini tәklif edir: QKSnun üçüncü tipi

•

Müxtәlif layihәlәr vә sәylәrdә vasitәçi vә ya әlaqәlәndirici funksiyalarının icrasına yönәlir
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr;
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Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;
Әsasәn hәm ümumi, hәm dә konstitusiya hüquq normalarına müvafıq fәaliyyәt göstәrәn inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatı ölkәlәrinә xasdır
Islam dövlәtlәri üçün sәciyyәvidir. İslam qanunlarma görә xeyriyyәçilik müqәddәs borcdur vә hәr bir müsәlman öz
illik gәlirinin 2,5%ni yoxsullara yardım kimi vermәlidir.

45 Qeyrikommersiya sektorunun iqtisadi funksiyaları vә kommersiya sektoruna tәsir funksiyaları yönәlir

•

Biznesin özünün maraqlarını qoruyan vә tәbliğ edәn bir çox gәlirsiz tәşkilatlara
Müxtәlif layihәlәr vә sәylәrdә vasitәçi vә ya әlaqәlәndirici funksiyalarının icrasına
Daha çox "bazarın iflaslarının" tarazlaşdırılmasına
Dövlәt qüsurlarının" tarazlaşdırılmasma yönәldilib.
Biznesә müәyyәn dәstәyin göstәrilmәsinә

46 Dövlәtә tәsir etmә

•

Yeniliklәrin, yeni fıkirlәrin, yeni proseslәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar tәşәbbüskarlıq
Biznesә müәyyәn dәstәyin göstәrilmәsi  biznesin özünün maraqlarını qoruyan vә tәbliğ edәn bir çox gәlirsiz
tәşkilatlar mövcuddur:
Özünün kommersiya sektorundakı analoqları ilә müәyyәn rәqabәt mübarizәsi
Bazar konyunkturasının qәrәzsis müşahidәsi vasitәsilә;
Sahibkarlar assosiasiyaları, sahә üzrә, regional assosiasiyalar

47 Kommersiya sektoruna tәsir;

•

yeni proseslәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar tәşәbbüskarlıq, kollektiv istifadә üçün rifah vә xidmәtlәrin istehsalı, resursların
akkumlyasiyası
Ictimai fikrin monitorinqi yolu ilә dövlәt siyasәtinin konkret qәrarlarının işlәnmәsinә tәsir;
Yeniliklәrin, yeni fıkirlәrin, yeni proseslәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar tәşәbbüskarlıq
Biznes üzәrindә müәyyәn nәzarәt  hәmkarlar ittifaqları, dövlәt, hәmkarlar tәşkilatları vә sahibkarlar arasında üçtәrәfli
razılıqlar; bazar konyunkturasının qәrәzsis müşahidәsi vasitәsilә; rәqabәtli mühitin yaradılmasında iştirak; biznesә
müәyyәn dәstәyin göstәrilmәsi
Kollektiv istifadә üçün rifah vә xidmәtlәrin istehsalı, resursların akkumlyasiyası

48 Qeyrikommersiya sektorunun vәzifәlәri (funksiyaları)

•

Azlıqların maraqlarının vә ya yerli maraqların dәstәklәnmәsi; konstitusiyanın dövlәt orqanlarına qadağan etdiyi
xidmәtlәrin tәmin edilmәsi
Iqtisadi funksiyalar; ictimaisiyasi funksiyalar; cәmiyyәtin başqa sektorlarına tәsir funksiyaları:
Ictimai fıkirlәri oynatmaq mәqsәdilә alternativ baxış vә strategiyaların inkişafı;
Dövlәtә tәsir etmә; yeniliklәrin, yeni fıkirlәrin, yeni proseslәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar tәşәbbüskarlıq
Ictimai fikrin monitorinqi yolu ilә dövlәt siyasәtinin konkret qәrarlarının işlәnmәsinә tәsir; icra hakimiyyәti
orqanlarının fәaliyyәtinә müәyyәn nәzarәt;

49 QKSna Tәsәrrüfatdan kәnar yanaşma

•

Siyasi amillәrdәn, biznesin tәzyiqindәn daha az asılılıq. QKS çәrçivәsindә xidmәtlәr dövlәtdә olduğundan daha az
standartlaşdırılıb, daha rәngarәngdirlәr
Bazar tәsәrrüfatçılığının iqtisadi sәmәrәliliyinin, dövlәtin fәaliyyәtinin sosial sәmәrәliliyi ilә hәmahәngliyi;
Gәlirdәn imtina olunmur, sadәcә olaraq, ondan ancaq elan olunmuş mәqsәdlәr üçün istifadә olunur;
Fәaliyyәtin gәlirә istiqamәtlәnmәmәsi;
Qeyrikommersiya sektoru çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi.

50 Qeyrikommersiya tәsәrrüfatçılığının bir sıra üstünlüklәri.
Qeyrikommersiya sektoru çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi.
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•

Bazar tәsәrrüfatçılığının iqtisadi sәmәrәliliyinin, dövlәtin fәaliyyәtinin sosial sәmәrәliliyi ilә hәmahәngliyi
Gәlirdәn imtina olunmur, sadәcә olaraq, ondan ancaq elan olunmuş mәqsәdlәr üçün istifadә olunur
Fәaliyyәtin gәlirә istiqamәtlәnmәmәsi;
İdarәetmәnin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi. Kollektiv istifadә xidmәtlәrinin göstәrilmәsindә ünvalılıq; Nisbi sәrbәstlik,
müәyyәn sabitlik; Tәsәrrüfatdan kәnar yanaşma

51 QKS nun tәmin etdiyi mәşğulluq sәviyyәsi:

•

Bütün cavablar düzdür.
Sahibkarlıq fәaliyyәti
Xarici filiallar
Mәnfәәtsiz tәşkilatlar  ciddi işәgötürәnlәrdir.
Mәnfәәtli tәşkilatlar

52 Cәmiyyәtin başqa sektorlarına tәsir funksiyaları:

•

Konstitusiyanın dövlәt orqanlarına qadağan etdiyi xidmәtlәrin tәmin edilmәsi
Icra hakimiyyәti orqanlarının fәaliyyәtinә müәyyәn nәzarәt
Kollektiv istifadә üçün rifah vә xidmәtlәrin istehsalı, resursların akkumlyasiyası
Ictimai fikrin monitorinqi yolu ilә dövlәt siyasәtinin konkret qәrarlarının işlәnmәsinә tәsir;
Dövlәtә tәsir etmә; kommersiya sektoruna tәsir; iqtisadiyyatın hәr üç sektorunun mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin
yaxınlaşması üçün vasitәçi fәaliyyәti

53 QKS tәşkilatlarının aldıqları ödәnişlәrin yalnız bir hissәsini tәşkil edir

•

Üzvlük haqqı
Gәlir
Ianәlәr
Mәnfәәt
Әmәk haqqı

54 QeyriHökümәt Tәşkilatlarının iştirakçılarına daxildir

•

Sahibkarlıqassosiasiyası, fondlar
Fondlar
Tәsisçilәr, üzvlәr vә kömәkçilәr
Sahibkarlıqassosiasiyası
Tәsisçilәr, üzvlәr,fondlar

55 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә vә xaricdә filiallarını yarada, nümayәndәliklәrini aça bilәr.

•

Düzgün cavab yoxdur
Kifayәt qәdәr rәngarәng, geniş vә müxtәlif tәrkibli ictimai, siyasi, dini, xeyriyyә qurumlar
Hansısa layihәlәri maliyyәlәşdirmәk
Dövlәt qeydiyyatına alınmış qeyrihökumәt tәşkilatı
Özәl biznes qurumları

56 QHT dә nisbi sәrbәstlik, müәyyәn sabitlik.

•

Bazar tәsәrrüfatçılığının iqtisadi sәmәrәliliyinin, dövlәtin fәaliyyәtinin sosial sәmәrәliliyi ilә hәmahәngliyi
Siyasi amillәrdәn, biznesin tәzyiqindәn daha az asılılıq. QKS çәrçivәsindә xidmәtlәr dövlәtdә olduğundan daha az
standartlaşdırılıb, daha rәngarәngdirlәr
Maliyyә mәnbәlәrinin çoxsaylılığı, bir qayda olaraq, kәskin konyunktura tәrәddüdlәri şәraitindә tәşkilatın sabitliyini
vә müәyyәn sәrbәstliyini tәmin edir.
Bilavasitә konkret mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılaraq, nisbәtәn asan yarana vә lәğv oluna bilәrlәr;
problemlәrin hәllinin yeni yollarının, üsullarının axtarılması üçün daha böyük imkanlara malikdirlәr.
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QKS çәrçivәsindә müxtәlif, hәm büdcә, hәm dә büdcәdәnkәnar maliyyә axınlarının qeyrimәrkәzlәşmiş şәkildә cәlb
edilmәsinin vә başqa cür istifadә oluna bilmәyәn dağınıq maliyyә resurslarının akkumulyasıyası

57 QKSda tәsәrrüfatçiliq mexanizminin çevikliyi:

•

Kollektiv istifadә xidmәtlәrinin göstәrilmәsindә ünvalılıq tәmin olunur
Gәlirdәn imtina olunmur, sadәcә olaraq, ondan ancaq elan olunmuş mәqsәdlәr üçün istifadә olunur;
Siyasi amillәrdәn, biznesin tәzyiqindәn daha az asılılıq. QKS çәrçivәsindә xidmәtlәr dövlәtdә olduğundan daha az
standartlaşdırılıb, daha rәngarәngdirlәr
Bilavasitә konkret mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılaraq, nisbәtәn asan yarana vә lәğv oluna bilәrlәr;
problemlәrin hәllinin yeni yollarının, üsullarının axtarılması üçün daha böyük imkanlara malikdirlәr.
Bazar tәsәrrüfatçılığının iqtisadi sәmәrәliliyinin, dövlәtin fәaliyyәtinin sosial sәmәrәliliyi ilә hәmahәngliyi;

58 Dövlәt vә QKSu biznes sektorun inkişafında maraqlıdırlar

•

Maliyyә mәdaxili mәnbәyi kimi
Qeyrikommersiya tәşkilatı kimi
Müstәqil sektor kimi
Xeyirrә fәaliyyәti kimi
Bütün cavablar sәhvdir

59 Qeyrikommersiya tәsәrrüfatçılığının xüsusiyyәtlәri aid deyil

•

Fәaliyyәtin gәlirә istiqamәtlәnmәsi
Fәaliyyәtin gәlirә istiqamәtlәnmәmәsi
Bazar tәsәrrüfatçılığının iqtisadi sәmәrәliliyinin, dövlәtin fәaliyyәtinin sosial sәmәrәliliyi ilә hәmahәngliyi
Gәlirdәn imtina olunmur, sadәcә olaraq, ondan ancaq elan olunmuş mәqsәdlәr üçün istifadә olunur
Qeyrikommersiya sektoru çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi.

60 Fondların iştirakçılarına daxildir

•

Üzvlәr
Tәsisçilәr vә kömәkçilәr aiddir.
Sahibkarlıqassosiasiyası
Sahibkarlıqassosiasiyası, fondlar
Fondlar

61 QKSnun ümumi kәmiyyәt xarakteristilaları

•

Qeyridövlәt tәşkilatlarının miqdarı, tәmin etdiyi mәşğulluq sәviyyәsi, şәxsi ianәlәrin hәcmi
Birmәnalı şәkildә müәyyәn edilmiş göstәricilәr
Sahibkarların assosiasiyaları kimi bir sıra tәşkilatların fәaliyyәti, biznesin maraqları
Bütün cavablar düzdür
Respublika әrazisindә vә xaricdә filiallar

62 Fond yaradılarkәn onun nizamnamә kapitalı

•

Yeddi min manatdan az olmamalıdır
Uc min manatdan az olmamalıdır
Sәkkiz min manatdan az olmamalıdır
Beş min manatdan az olmamalıdır
On min manatdan az olmamalıdır.

63 әsasәn yardım vә hansısa layihәlәri maliyyәlәşdirmәk mәqsәdi ilә yaradılır.

•

Fondlar
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Kömәkcilәr
Tәsiscilәr
Sponsorlar
Düzgün cavab yoxdur

64 Ictimai әhәmiyyәti olan konkret mәnfәәtsiz mәqsәdlәri hәyata keçirmәk mәqsәdi ilә fәrdi şәxslәr tәrәfindәn
yaradılan qurumlardır.

•

Kömәkcilәr
Tәsiscilәr
Sponsorlar
Fondlar
İctimai Birliklәr

65 QeyriHokümәt Tәşkilatları (QHTlәr) bölünür

•

Kömәkcilәrә
İctimai Birliklәr vә Fondlara
Sponsorlar
Tәsisçilәrә
Sahibkarlıqassosiasiyasına

66 Mәnfәәtsiz tәşkilatlar  ciddi işәgötürәnlәr

•

Bazar qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrir
Dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu özündә әks etdirir
Bazar qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrәn qeyridövlәt kommersiya fırmalarının sektorudur
QKS nun tәmin etdiyi mәşğulluq sәviyyәsi:
Bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrini, müәssisә vә tәşkilatları özündә әks etdirir

67 Bu sektorun fәrqlәndirici xüsusiyyәti odur ki, burada volontyorların könüllü әmәyindәn geniş istifadә olunur.

•

Bu sektorun özü kifayәt qәdәr rәngarәng, geniş vә müxtәlif tәrkiblidir mәs. ictimai, siyasi, dini, xeyriyyә, tәhsil,
mәdәni
Hәr şeydәn әvvәl fәaliyyәtin maliyyә mәnbәİәrinin çoxsaylılığı, onu hәm dövlәtdәn, hәm dә biznesdәn nisbәtәn
müstәqil edir
Dövlәt tәşkilatları vә ya özәl biznes üçün qeyrimümkün olan imkan vә azadlıqlardan teztez istifadә edirlәr
Bu sektorun tәşkilatları, kommersiya tәşkilatlarından fәrqli olaraq, gәlir әldә etmәk üçün fәaliyyәt göstәrmirlәr.
Könüllü fәallıq sektoru

68 QeyriHökumәt Tәşkilatları (QHT) maliyyәlәşirlәr

•

Sәnayeticarәt palataları
Sahibkarlıqassosiasiyası
Әsasәn qrantlar vasitәsi
Tәsisçilәrә
Birjalar

69 Dövlәtin maliyyә mәdaxili mәnbәyi

•

Sahibkarların assosiasiyaları
Birjalar
İanәlәr
Vergilәr
Sәnayeticarәt palataları
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70 Müasir vәtәndaş cәmiyyәtinin tәrkib hissәlәri.

•

Kommersiya vә ya biznes, xeyriyyә, könüllü sektor
Xeyriyyә, gәlirsiz,könüllü, dövlәt sektor
Filontropik, könüllü sektor
Dövlәt sektorudur; kommersiya vә ya biznes; qeyrikommersiya sektoru.
Kommersiya, filontropik, könüllü sektor

71 QKS strukturunun tәşkilatihüquqi әlamәtlәrindәn vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin tәhlilindәn irәli gәlәn
tәsnifatı, QKS tәşkilatlarını birinci әsas tipi

•

Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr;
Fondlar  üzvlüyә malik deyillәr, ictimai faydalı mәqsәdlәrә nail olmaq üçün vәtәndaş vә hüquqi şәxslәr tәrәfındәn
könüllü әmlak ödәnişlәri әsasında tәsis olunurlar.
Ictimai, dini tәşkilatlar, könüllü birliklәr, assosiasiyalar(ittifaqlar)  üzvlük haqları әsasında tәşkil olunurlar vә әsasәn
iştirakçıların üzvlük haqqları әsasında maliyyәlәşdirilirlәr
sahibkarlar tәrәfındәn sosialmәdәni vә digәr qeyrikommersiya xarakterli funksiyaların hәyata keçirilmәsi üçün
yaradılan vә әsasәn onun özü tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn tәşkilatlar.
Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;

72 Bazar qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrәn qeyridövlәt kommersiya fırmalarının sektoru

•

qeyridövlәt tәşkilatlarının fәaliyyәt göstәrir
Bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrinin dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu özündә әks etdirir
Kommersiya vә ya biznes sektoru
Bütün sәviyyәlәrdә dövlәt hakimiyyәti orqanlarını
Bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrinin dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu, qarışıq mülkiyyәt formalarına
әsaslanan bütün müәssisә vә tәşkilatları özündә әks etdirir

73 Hәr şeydәn әvvәl fәaliyyәtin maliyyә mәnbәİәrinin çoxsaylılığı, onu hәm dövlәtdәn, hәm dә biznesdәn
nisbәtәn müstәqil edir.

•

Düzgün cavab yoxdur
Bu sektor gәlir әldә etmәk üçün fәaliyyәt göstәrmirlәr, әldә edilәn gәliri onlar onu nizamnamә mәqsәdlәri (yalnız elan
olunmuş missiyanın mәqsәdlәri) üçün istifadә edirlәr
Müstәqil sektor.Bu sektorun bir çox tәşkilatları qeyriformaldırlar, yәni rәsmәn qeydiyyatdan keçmәdiklәrindәn,
dövlәt tәşkilatları vә ya özәl biznes üçün qeyrimümkün olan imkan vә azadlıqlardan teztez istifadә edirlәr.
Bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrinin dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu, qarışıq mülkiyyәt formalarına
әsaslanan bütün müәssisә vә tәşkilatları özündә әks etdirir
Bu sektorun tәşkilatları, kommersiya tәşkilatlarından fәrqli olaraq, gәlir әldә etmәk üçün fәaliyyәt göstәrmirlәr.

74 Bu sektor gәlir әldә etmәk üçün fәaliyyәt göstәrmirlәr, әldә edilәn gәliri onlar onu nizamnamә mәqsәdlәri
üçün istifadә edirlәr.

•

Qeyrikommersiya sektoru
Bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrinin dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu özündә әks etdirir
Bazar qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrәn qeyridövlәt kommersiya fırmalarının sektorudur
Bütün sәviyyәlәrdә dövlәt hakimiyyәti orqanlarını, hәmçinin dövlәtin payının üstün olduğu dövlәt vә qarışıq
mülkiyyәt formalarına әsaslanan bütün müәssisә vә tәşkilatlardan ibarәtdir.
Bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrinin dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu, qarışıq mülkiyyәt formalarına
әsaslanan bütün müәssisә vә tәşkilatları özündә әks etdirir

75 Bütün sәviyyәlәrdә dövlәt hakimiyyәti orqanlarını, hәmçinin dövlәtin payının üstün olduğu dövlәt vә qarışıq
mülkiyyәt formalarına әsaslanan bütün müәssisә vә tәşkilatlar
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•

Bazar qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrir
Dövlәt vә qeyridövlәt tәşkilatlarının mәcmusunu özündә әks etdirir
Bazar qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrәn qeyridövlәt kommersiya fırmalarının sektoru deyilir
Vәtәndaş cәmiyyәtinin dövlәt sektoru adlanır
Qarışıq mülkiyyәt formalarına әsaslanan bütün müәssisә vә tәşkilatları özündә әks etdirir

76 Müxtәlif ölkәlәrdә QKSnun inkişafının milli tarixi vә hüquqi aspektlәri әsasında tәsnifatına Helmut Aşer
tәrәfdar çıxır. O, dövlәtin hüquqi sistemi vә konstitusiya quruluşundan asılı olaraq, qeyrikommersiya
sektorunun dörd әsas tipini tәklif edir: QKSnun birinci tipi

•

Müxtәlif layihәlәr vә sәylәrdә vasitәçi vә ya әlaqәlәndirici funksiyalarının icrasına yönәlir
Islam dövlәtlәri üçün sәciyyәvidir. İslam qanunlarma görә xeyriyyәçilik müqәddәs borcdur vә hәr bir müsәlman öz
illik gәlirinin 2,5%ni yoxsullara yardım kimi vermәlidir.
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr;
Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;
Әsasәn hәm ümumi, hәm dә konstitusiya hüquq normalarına müvafıq fәaliyyәt göstәrәn inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatı ölkәlәrinә xasdır

77 QKS strukturunun tәşkilatihüquqi әlamәtlәrindәn vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin tәhlilindәn irәli gәlәn
tәsnifatı, QKS tәşkilatlarını ücüncü әsas tipi

•

Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün sәciyyәvidir. Bu dövlәtlәrdә qeyrikommersiya tәşkilatları fәal surәtdә hәm
demokratiyanm qorunması, hәm dә kollektiv istifadә xidmәtlәrinin tәmin olunması funksiyalarını icra etmәklә inkişaf
edirlәr
Fondlar  üzvlüyә malik deyillәr, ictimai faydalı mәqsәdlәrә nail olmaq üçün vәtәndaş vә hüquqi şәxslәr tәrәfındәn
könüllü әmlak ödәnişlәri әsasında tәsis olunurlar.
Ictimai, dini tәşkilatlar, könüllü birliklәr, assosiasiyalar(ittifaqlar)  üzvlük haqları әsasında tәşkil olunurlar vә әsasәn
iştirakçıların üzvlük haqqları әsasında maliyyәlәşdirilirlәr.
Sahibkarlar tәrәfındәn sosialmәdәni vә digәr qeyrikommersiya xarakterli funksiyaların hәyata keçirilmәsi üçün
yaradılan vә әsasәn onun özü tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn tәşkilatlar.
Şәrqi vә Mәrkәzi Avropa üçün sәciyyәvidir. Orada QKTna hökumәt tәrәfındәn kifayәt qәdәr sәrt nәzarәt hәyata
keçirilir;

78 QKSnun ictimaisiyasi funksiyaları yönәldilib.

•

Daha çox "bazarın iflaslarının" tarazlaşdırılmasına
Dövlәt qüsurlarının" tarazlaşdırılmasma
Biznesә müәyyәn dәstәyin göstәrilmәsinә
Müxtәlif layihәlәr vә sәylәrdә vasitәçi vә ya әlaqәlәndirici funksiyalarının icrasına
biznesin özünün maraqlarını qoruyan vә tәbliğ edәn bir çox gәlirsiz tәşkilatlara

79 Filantropik sektor

•

Dövlәt sektoru
Gәlirsiz sektor
Müstәqil sektor
Könüllü fәalliq sektoru
Xeyriyyә fәaliyyәti sektoru kimi meydana çıxmasının davamlı tarixi köklәrini әks etdirir

80 Sosial sahәlәrin iqtisadiyyatına hansı yanaşma mövcuddur
Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә
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•

Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәrini
Tәkrar istehsalın sosial effekti kimi

81 Xidmәt fәaliyyәtin növü kimi necә tәsniflәşdirilir

•

Qeyriistehsal sferasının müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olan xidmәtlәrin mübadilәsi sahәsidir
Dәyәr yaradan vә xidmәtlәrin alıcısına vә ya onun әmlakına istiqamәtlәnәn hissolunan vә hissolunmayan hәrәkәtlәr
nәticәsindә müәyyәn mәqamda vә müәyyәn mәkanda istehlakçılar üçün müәyyәn üstünlüklәri tәmin edәn iqtisadi
fәaliyyәtin növüdür
Bazar proseslәrinin yüksәk dinamikliyi; әrazi üzrә seqmentlәşdirmә; xidmәtlәrin istehsalının tәşkilinin spesifikliyi;
xidmәtlәrin tәbәqәlәşmәsinin yüksәk sәviyyәsi
Bazar subyektlәrinin mәnafelәrini nәzәrә alaraq istehlakçıların arzu vә istәklәrinin aşkarlanması vә ödәnilmәsi yolu ilә
uzun müddәt әrzindә xidmәt müәssisәnin mәnfәәt әldә etmәk imkanını tәmin etmәkdir
Müştәrilәrin spesifik tәlәbatlarının ödәnilmәsinә yönәldilәn xidmәtlәrin hazırlanması, irәlilәdilmәsi vә realizә
edilmәsi prosesidir

82 . Sosial sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi fәnninin predmetini nә tәşkil edir

•

Yalnız bu sahәyә mәxsus qanun vә qanunauyğunluqların açılması
Dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr
Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta ödәnişlәri
Işçilәrin әmәk haqqı, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәri, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli kagızlar,
tәqaüdlәr vә sosial müavinәtlәr
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr

83 Sosial sferada beynәlxalq fәaliyyәtin subyektlәrinә daxildir

•

Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi
Ölkәlәrin mәdәniyyәt, tәhsil, sәhiyyә vә digәr sosial problemlәrin aradan qaldırılması ilә mәşğul olan xüsusi
beynәlxalq tәşkilatlar
Beynәlxalq münasibәtlәr ayrıayrı subyektlәrin artımının nümayış etdirilmәsi mәrkәzi kimi çıxış edir, tәcrübә, әnәnә,
hәyat vә davranış standartlarının bölüşdürülmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu baxımından
qiymәtlәndirmә
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri

84 Sosial sahәlәrin iqtisadiyyatı formalaşdırır

•

İnsanın rifahına yönәldilәn vә onun ictimai tәlәbat sisteminә uyğun şәraitlәrin, tәdbirlәrin vә mexanizmlәrin mәcmusu
ilә
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә
Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәrini

85 Sosial sahәlәrin iqtisadiyyatı xalis maddi sahәlәrdәn fәrqli olaraq özündә әks etdirir

•

Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә
Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri
İnsanın rifahına yönәldilәn vә onun ictimai tәlәbat sisteminә uyğun şәraitlәrin, tәdbirlәrin vә mexanizmlәrin mәcmusu
ilә
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәrini

86 Xidmәt marketinqinin әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•
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•

Bazar subyektlәrinin mәnafelәrini nәzәrә alaraq istehlakçıların arzu vә istәklәrinin aşkarlanması vә ödәnilmәsi yolu ilә
uzun müddәt әrzindә xidmәt müәssisәnin mәnfәәt әldә etmәk imkanını tәmin etmәkdir
Bazar proseslәrinin yüksәk dinamikliyi; әrazi üzrә seqmentlәşdirmә; xidmәtlәrin istehsalının tәşkilinin spesifikliyi;
xidmәtlәrin tәbәqәlәşmәsinin yüksәk sәviyyәsi
Qeyriistehsal sferasının müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olan xidmәtlәrin mübadilәsi sahәsidir
Dәyәr yaradan vә xidmәtlәrin alıcısına vә ya onun әmlakına istiqamәtlәnәn hissolunan vә hissolunmayan hәrәkәtlәr
nәticәsindә müәyyәn mәqamda vә müәyyәn mәkanda istehlakçılar üçün müәyyәn üstünlüklәri tәmin edәn iqtisadi
fәaliyyәtin növüdür
Müştәrilәrin spesifik tәlәbatlarının ödәnilmәsinә yönәldilәn xidmәtlәrin hazırlanması, irәlilәdilmәsi vә realizә
edilmәsi prosesidir

87 Xidmәt marketinqi necә ifadә olunur

•

Müştәrilәrin spesifik tәlәbatlarının ödәnilmәsinә yönәldilәn xidmәtlәrin hazırlanması, irәlilәdilmәsi vә realizә
edilmәsi prosesidir
Bazar subyektlәrinin mәnafelәrini nәzәrә alaraq istehlakçıların arzu vә istәklәrinin aşkarlanması vә ödәnilmәsi yolu ilә
uzun müddәt әrzindә xidmәt müәssisәnin mәnfәәt әldә etmәk imkanını tәmin etmәkdir
Dәyәr yaradan vә xidmәtlәrin alıcısına vә ya onun әmlakına istiqamәtlәnәn hissolunan vә hissolunmayan hәrәkәtlәr
nәticәsindә müәyyәn mәqamda vә müәyyәn mәkanda istehlakçılar üçün müәyyәn üstünlüklәri tәmin edәn iqtisadi
fәaliyyәtin növüdür
Bazar proseslәrinin yüksәk dinamikliyi; әrazi üzrә seqmentlәşdirmә; xidmәtlәrin istehsalının tәşkilinin spesifikliyi;
xidmәtlәrin tәbәqәlәşmәsinin yüksәk sәviyyәsi
Qeyriistehsal sferasının müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olan xidmәtlәrin mübadilәsi sahәsidir

88 Xidmәt bazarı necә ifadә olunur

•

Dәyәr yaradan vә xidmәtlәrin alıcısına vә ya onun әmlakına istiqamәtlәnәn hissolunan vә hissolunmayan hәrәkәtlәr
nәticәsindә müәyyәn mәqamda vә müәyyәn mәkanda istehlakçılar üçün müәyyәn üstünlüklәri tәmin edәn iqtisadi
fәaliyyәtin növüdür
Qeyriistehsal sferanın müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olan xidmәtlәrin mübadilәsi sahәsidir
Bazar subyektlәrinin mәnafelәrini nәzәrә alaraq istehlakçıların arzu vә istәklәrinin aşkarlanması vә ödәnilmәsi yolu ilә
uzun müddәt әrzindә xidmәt müәssisәnin mәnfәәt әldә etmәk imkanını tәmin etmәkdir
Bazar proseslәrinin yüksәk dinamikliyi; әrazi üzrә seqmentlәşdirmә; xidmәtlәrin istehsalının tәşkilinin spesifikliyi;
xidmәtlәrin tәbәqәlәşmәsinin yüksәk sәviyyәsi
Müştәrilәrin spesifik tәlәbatlarının ödәnilmәsinә yönәldilәn xidmәtlәrin hazırlanması, irәlilәdilmәsi vә realizә
edilmәsi prosesidir

89 Sosial tәyinatlı maliyyәlәşmә mәnbәlәri aşağdakılardır

•

Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta ödәnişlәri
Işçilәrin әmәk haqqı, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәri, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli kagızlar,
tәqaüdlәr vә sosial müavinәtlәr
Tәdiyyәlәrdәn (müәssisә vә tәşkilat) sığorta ayırmaları , vәtәndaşların mәcburi sığorta ayırmaları, dövlәt büdcәsindәn
ayırmalar, beynәlxalq tәşkilatlardan daxil olan vәsaitlәr, könüllü ianәlәr
Birbaşa vәsaitlәr vә mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr

90 Cәmiyyәtin sosial yükü nә vaxt müәyyәnlәşir

•

Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә
Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Müasir bazar tipli inkişaf modeli sosialyönlü mәqsәdlәrlә uyğunlaşdıqda
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәrini

91 Sosial mәqsәdlәr necә formalaşır

17/122

11/18/2016

•

Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә
İnsanın rifahına yönәldilәn vә onun ictimai tәlәbat sisteminә uyğun şәraitlәrin, tәdbirlәrin vә mexanizmlәrin mәcmusu
ilә
Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәrini

92 Sosial iqtisadiyyat hansı meyarlar ilә ölçülür

•

İnsanın rifahına yönәldilәn vә onun ictimai tәlәbat sisteminә uyğun şәraitlәrin, tәdbirlәrin vә mexanizmlәrin mәcmusu
ilә
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәri ilә
Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri

93 Xidmәt bazarının aşağıdakı spesifik xüsusiyyәtlәri mövcuddur

•

Dәyәr yaradan vә xidmәtlәrin alıcısına vә ya onun әmlakına istiqamәtlәnәn hissolunan vә hissolunmayan hәrәkәtlәr
nәticәsindә müәyyәn mәqamda vә müәyyәn mәkanda istehlakçılar üçün müәyyәn üstünlüklәri tәmin edәn iqtisadi
fәaliyyәtin növüdür
Müştәrilәrin spesifik tәlәbatlarının ödәnilmәsinә yönәldilәn xidmәtlәrin hazırlanması, irәlilәdilmәsi vә realizә
edilmәsi prosesidir
Bazar proseslәrinin yüksәk dinamikliyi; әrazi üzrә seqmentlәşdirmә; xidmәtlәrin istehsalının tәşkilinin spesifikliyi;
xidmәtlәrin tәbәqәlәşmәsinin yüksәk sәviyyәsi
Bazar subyektlәrinin mәnafelәrini nәzәrә alaraq istehlakçıların arzu vә istәklәrinin aşkarlanması vә ödәnilmәsi yolu ilә
uzun müddәt әrzindә xidmәt müәssisәnin mәnfәәt әldә etmәk imkanını tәmin etmәkdir
Qeyriistehsal sferasının müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olan xidmәtlәrin mübadilәsi sahәsidir

94 Mәnzil tәsәrrüfatının özәllәşmәsinin әsas xüsusiyyәtlәri

•

Pulsuz vermәk
Qiymәtlәndirmәk
Satmaq
Mәnzil tәlәbatını ödәmәk üçün pullu vә pulsuz bölgü sistemi tәtbiq etmәk vacibdir
Normativlәrlә tәnzimlәmәk

95 Sosial sferada özәllәşmәnin dinamikası vә tәkmillәşmәsi

•

Nisbәtin tәnzimlәnmәsi
Iqtisadi artımın әsas amilidir
Geri qalır iqtisadi inkişafdan
Mәnfi tәsir edir iqtisadi artıma
Tәnzimlәnir

96 Indikativ idarәetmә vә özәllәşdirmә

•

Uzlaşır
Ziddiyәtdir
Biribirini tamamlayır
Ümumi cәhәtlәri var
Fәrqlidir

97 Sosial sfera sahәlәrinin müәssisә vә tәşkilatlarının dövlәtsizlәşdirilmәsi hansı әsaslarla müәyyәn olunur
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•

Az tәminatlığı qorumaq
Qarant prinsipi ilә dövlәtsizlәşdirmә
Pulsuz vermәk
Satmaq
Hamıya bölmәsi

98 Sosial sahәlәrin idarәetmә metodologiyasını özündә birlәşdirir

•

İnsanın rifahına yönәldilәn vә onun ictimai tәlәbat sisteminә uyğun şәraitlәrin, tәdbirlәrin vә mexanizmlәrin mәcmusu
ilә
Mәnәvi dәyәrlәr, xidmәt vә hәmçinin hәyat fәaliyyәtinin şәraitlәrini yaradan, formalaşdıran vә tәnzimlәyәn
mexanizmlәri
Sosial mәqsәdlәrin mahiyyәtini, onun dinamikasını vә mәnbәlәrini, hәmçinin idarәetmә mexanizmlәrini
Sosial prioritetlәr, sosial siyasәt, qanunlar vә ayrı sosial tәminatlar vә sosial mexanizmlәr
Şәrait, şәrtlәr, prinsiplәr, proqmatik idarәetmә mәqsәdlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә sosial nәticәlәri ilә

99 Sosial sfera müәssisәlәrindә vә tәşkilatlarında özәllәşdirmәnin xüsusiyyәtlәri necә müәyyәn olunur

•

Mәdәni sәviyyәdә profilini saxlamaqla
Biznes qanununa görә
Xarici mәnbәlәrdәn maliyyәlәşdirilәn beynәlxalq layihәlәrlә proqramlar hesabına
Sahibkarlıq mәnafeyinә görә
Satmaqla

100 Sosial sferada beynәlxalq әmәkdaşlığın әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

İşçilәrin әmәk haqqında, birdәfәlik müavinәtlәr istisna olmaqla, dövlәt pensiyalarına, tәqaüdlәrә vә sosial
müavinәtlәri, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәrinә, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli kağızlara,
dövlәt sığorta orqanlarına verilәn haqqlar
Dünya ölkәlәrinin sosial ideya ,norma, standart davranış vә hәyat fәaliyyәtinin inkişafı; ölkәlәrininbgeosiyasi
maraqlarının qorunması; әmәkdaşlq sahәsindә kommersiya maraqlarının dәstәklәnmәsi.
Qәza vәziyyәtindә olan bina vә tikililәrin bәrpagüclәndirilmә işlәrinin aparılması, kommunal xidmәtlәr sahәsindә
restrukturizasiya tәdbirlәrinin sürәtlәndirilmәsi, mövcud istilik sistemlәrinin bәrpası, modernlәşdirilmәsi vә yenidәn
qurulması
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
bazarın tәlәbata uyğun tәşkili, әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi, onun tәlәbatının ödәnilmәsindә aparıcı
rolunun tәminatı vә stmullaşdırıcı funksiyasının mexanizminin yeni şәraitdә tәtbiqi

101 Sosial sferada beynәlxalq әmәkdaşlığın funksiyalarına aiddir

•

Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi
Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional xüsusiyyәtlәr,
mülkiyyәt formalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Beynәlxalq münasibәtlәr ayrıayrı subyektlәrin artımının nümayış etdirilmәsi mәrkәzi kimi çıxış edir, tәcrübә, әnәnә,
hәyat vә davranış standartlarının bölüşdürülmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu baxımından
qiymәtlәndirmә
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri

102 Sosial sfera vә onun fәaliyyәt növlәri funksional tәyinatından asılı olaraq hansı qrupa bölünürlәr

•

İnzibati, ictimai tәşkilatların, qrup, özünә nәzarәt
İctimai tәlәbatın tәmin edilmәsi ilә bağlı vә cәmiyyәtin fәaliyyәti üçün normal şәraiti tәmin edәn vә şәxsi tәlәbatın
tәmin olunması ilә bağlı olan sahәlәr
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
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Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların optimallığı

103 Sosial sferanın tәsir obyekti

•

Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü, mübadilә proseslәrini vә әsas növlәrini yaratmaq
Bölgü, istehsal vә istehlak
İnsan, insanın hәyat vә fәaliyyәtinin sosial şәrtlәri, hәmçinin ictimai orqanizm kimi cәmiyyәtdir
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk

104 Sosial sferada әmәyin fәrqli xüsusiyyәtinә aiddir

•

İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt, qidalanmanın zәmanәtli
sәviyyәsinin tәmin edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün
Yerli әrazidә әhalinin konkret problemlәrinin vә ayrıayrı fәrdlәrin problemlәrinin hәlli ilә bağlı siyasәtdir
İqtisadi inkişaf sәviyyәsini, onun bazar iqtisadiyyatı münasibәtlәrinә daxil olmasının millietnik, tariximәdәni vә
digәr xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk yolu ilә
Xidmәtin yaranması vә istehlak prosesi üstüstә düşür

105 Sosial sferada әmәkdaşlıq sahәlәrinә daxildir

•

İdman, turizm, mәdәniyyәt ,kommersiya ,sәhiyyә vә s.
Cәmiyyәtdә mәşğulluq sәviyyәsi
İstehsalatda kadrların istifadәsinin sәmәrәliliyi
İqtisadiyyatın sahәlәri üzrә işçilәrin bölgüsü
İşçilәrin peşәixtisas sәviyyәsi

106 Sosial sferaya bilavasitә daxildir

•

İnsanların hәyat sәviyyәsi ilә bağlı olan iqtisadi obyektlәr vә proseslәr, әhalinin maddi, mәnәvi nemәtlәr, xidmәtlәr
istehlakı, insanların, kollektivlәrin vә bütövlükdә cәmiyyәtin zәruri tәlәbatının ödәnilmәsini әks etdirәn iqtisadi
fәaliyyәt növlәri
Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri vә mәcburi
ödәnişlәrin mәcmusudur
Sosial proses subyektlәrinin durmadan tәkrar istehsalı zәrurәtindәn doğan obyektiv tәlәbatın yaratdığı, cәmiyyәtә
mәxsus bütöv, daim dәyişmәkdә olan bir altsistemdir
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә peşәkarlıq
sәviyyәsinin öyrәnilmәsi
Obyektiv qanunlarla müәyyәnlәşdirilir vә sosial idarәçiliyin müәyyәn prinsiplәrinә

107 Sosial sferada beynәlxalq münasibәtlәrә aiddir

•

Tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr arasında
Ölkә vә ölkә sistemlәrinin birbirini anlaması eyni zamanda istәnilәn beynәlxalq subyektәri vә fәaliyyәtin
reallaşdırılmasına istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr
Turizm müәssisә vә tәşkilatlarında faiz vә vergi ödәmәlәri, әmәliyyat gәlirlәri, xalis gәlir
Planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi
Ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün
dәyişilmәsi

108 Sosial sferada tәsәrrüfatçılıq xüsusiyyәtlәrinә aiddir
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•

Әmәk haqqı, dividend, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daxil olan gәlirlәr, işlәyәnlәrin
işverәnlәrdәn gәlirlәri vә s.
Xidmәt haqqları, mәcburi ödәnişlәr vә vergilәr
Maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә mütәnasibliklәri
Büdcә vә tәsәrrüfat hesablı maliyyәlәşdirilmә
Minimum әmәk haqqı, minimum pensiya vә fәrdi sahibkarlıq

109 Sosial sferanın inkişafına әrazi yanaşması necә müәyyәn olunur

•

İnsan, insanın hәyat vә fәaliyyәtinin sosial şәrtlәri, hәmçinin ictimai orqanizm kimi cәmiyyәtdir
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü, mübadilә proseslәrini vә әsas növlәrini yaratmaq
Onun müvafiq inzibatiәrazi vahidlәrindә inkişafının kompleks prinsipini hәyata keçirmәyә
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir

110 Sosial sahәlәrin әrazi yerlәşdirilmәsi necә müәyyәn olunur

•

Demoqrafik amillәrdәn, istehsal infrastrukturunun әrazi tәşkili vә son nәticәdә istehsal potensialının yerlәşmәsi ilә
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
Mәşğulluq dәrәcәsinin artırılması vә iş yerlәrinin sayının artırılması, işçi qüvvәsinin hazırlanması vә yenidәn
hazırlanması proqramları
Firmaların zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi, mövcud inhisarçı üstünlüklәrin
reallaşdırılmasına açıq ifadә olunan cәhd, bazar hakimiyyәtinin rellaşma forması kimi sahibkarlığın regionlaşması

111 Sosial sferada nә zaman iqtisadi artım formalaşır

•

Sahәlәr birbiri ilә mahiyyәtcә vә mәzmunca bağlı olub, sәmәrәli әlaqә formasında tәşkil olunduqda
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk
Әhalinin sosial subyekt kimi tәlәbatının öyrәnilmәsi vә onun hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü, mübadilә proseslәrini vә әsas növlәrini yaratmaq
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir

112 Sosial sahәlәr mahiyyәt etibarı ilә nәyә xidmәt edir

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk
Әhalinin sosial subyekt kimi tәlәbatının öyrәnilmәsi vә onun hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Sahәlәr birbiri ilә mahiyyәtcә vә mәzmunca bağlı olub, sәmәrәli әlaqә formasında tәşkil olunduqda
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir

113 Sosial sfera insanlar arasında hansı münasibәtlәri formalaşdırır
İstehsal vә istehlakın sәmәrәli әlaqә formasında tәşkil olunduqda
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk

•

21/122

11/18/2016

•

Bölgü, istehsal vә istehlak
Sahәlәr birbiri ilә mahiyyәtcә vә mәzmunca bağlı olub, sәmәrәli әlaqә formasında tәşkil olunduqda
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir

114 Sosial sahәlәrin әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

Sahәlәr birbiri ilә mahiyyәtcә vә mәzmunca bağlı olub, sәmәrәli әlaqә formasında tәşkil olunduqda
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk
Bölgü, istehsal vә istehlak
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü, mübadilә proseslәrini vә әsas növlәrini yaratmaq
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir

115 Maddi rifah vә onun әsas xüsusiyyәtlәri anlayışına aiddir

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu
sәnaye mәhsulunun hәcmi
Ümumi Daxili Mәhsulun artımı
tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu
ticarәt dövriyyәsi

116 Sosial sferanın inteqrasiya potensialına daxildir

•

Nәqliyyat vә rabitә infrastrukturları
Yanacaq resursları vә s.
Әmәk ehtiyyatları, onların cins, yaş vә peşә tәrkiblәri
Tәbii resurslar
Elmi texniki tәrәqqinin inkişafı

117 Sosial sferanın sahәlәrindә әsas fondlar, onların tәkrar istehsalıhansı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilir

•

Korporasiyaların vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn assosiativ fondlar
Xeyriyyә fondları
Büdcәdәn kәnar sferada olan fondlar
Büdcә vәsaitlәri hesabına olan fondlar
Bir vә bir neçә fiziki şәxs, ailә tәrәfindәn tәşkil olunan vә maliyyәlәşdirilәn müstәqil fondlar

118 Aşağıdakılardan hansı sosial sferanın әsas istiqamәtlәrinә aiddir

•

Sosial yardım
Mәşğuliyyәt siyasәti
Pensiya tәminatı
Әhalinin sağlamlığının mühafizәsi
Demoqrafiya siyasәti

119 Sosial sfera sahәlәrindә әsas fondların ümumi dәyәri neçә faiz tәşkil edir

•

65%
75%
80%
85%
70%
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120 Aşağıdakılardan hansı sosial sferanın әn vacib amilinә aiddir

•

Enerji resursları
Maliyyә resursları
Informasiya resursları
Kadr potensialı
Madditexniki baza

121 Sosial sferada islahatların aparılması istiqamәtlәrinә aid deyil

•

Ekoloji tәhlükәsizlik
Sosial sığorta
Pensiya sisteminin islahatları
Әmtәә vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsi sferası
Sosial yardım

122 Bunlardan hansı sosial sfera sahәlәrinә aid deyil

•

Rekreasiya vә sosial tәminat
Sәrnişin nәqliyyatı
Mәdәniyyәt vә incәsәnәt
Yüngül sәnaye
Mәnzilkommunal tәsәrrüfatı

123 İctimai әmәk bölgüsü sistemindә sosial sfera yönәldilmişdir

•

İnsanın bir şәxsiyyәt kimi müәyyәn kollektivdә vә müәyyәn әrazidә yaşayan bir fәrd kimi tәlәbatının ödәniılmәsinә
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk
Әhalinin sosial subyekt kimi tәlәbatının öyrәnilmәsi vә onun hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü, mübadilә proseslәrini vә әsas növlәrini yaratmaq
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir

124 Maddi nemәtlәrin tәkrar istehsalı prosesindә sosial sfera hәyata keçirir

•

Sosial sferanın sahәlәrinin fәaliyyәtidir
Sosial sferanın sahәlәrinin fәaliyyәti, sosial vә iqtisadi vәzifәlәrin icrası ilә bağlıdır.
Sosial sferada resursların tәkrar istehsalının әn vacib xüsusiyyәtlәrindәn biri onun tәkrar istehsalın resurs tutumlu
olmasıdır.
Tәdavül vә istehsal mәhsulunun bölünmәsi funksiyalarını
Sosial sferanın dinamizminin әn mühüm amili elmi texniki tәrәqqidir.

125 Sosial sferaya necә tәrif verilir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Sosial proses subyektlәrinin durmadan tәkrar istehsalı zәrurәtindәn doğan obyektiv tәlәbatın yaratdığı, cәmiyyәtә
mәxsus bütöv, daim dәyişmәkdә olan bir altsistemdir
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә peşәkarlıq
sәviyyәsinin öyrәnilmәsi
Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri vә mәcburi
ödәnişlәrin mәcmusudur
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126 Sosial proslәrin әlaqә vә aslılıqlarının aşkar edilmәsi üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır

•

Mürәkkәb
Analitik
Quruluş
Tipik
Sadә

127 Sosial sferanın әsas vәsaitlәrinin dinamikasına aiddir

•

Sosial sferanın sahәlәrinin fәaliyyәtidir
Sosial sferanın sahәlәrinin fәaliyyәti, sosial vә iqtisadi vәzifәlәrin icrası ilә bağlıdır.
Sosial sferada resursların tәkrar istehsalının әn vacib xüsusiyyәtlәrindәn biri onun tәkrar istehsalın resurs tutumlu
olmasıdır
Sosial sahәlәrә cәlb olunan resursların daimi artan hәcmi, ictimai tәkra istehsalda iqtisadi әlaqәlәrinin inkişaf
dinamikasına, maddi vә maliyyәlәrin istiqamәtlәnmәsinә tәsir edir.
Sosial sferanın dinamizminin әn mühüm amili elmi texniki tәrәqqidir.

128 Sosial sferanın fәaliyyәti nәyә әsaslanır

•

Obyektiv qanunlarla müәyyәnlәşdirilir vә sosial idarәçiliyin müәyyәn prinsiplәrinә
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Sosial proses subyektlәrinin durmadan tәkrar istehsalı zәrurәtindәn doğan obyektiv tәlәbatın yaratdığı, cәmiyyәtә
mәxsus bütöv, daim dәyişmәkdә olan bir altsistemdir
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә peşәkarlıq
sәviyyәsinin öyrәnilmәsi
Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri vә mәcburi
ödәnişlәrin mәcmusudur

129 Müasir şәraitdә iqtisadi vә sosial inkişafın әsas istiqamәtlәrinә daxildir

•

Әhalinin sosial subyekt kimi tәlәbatının öyrәnilmәsi vә onun hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Yaşayış üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin çoxluğunu yaratmaq vә onun daha әdalәtli bö lgüsünü tәmin
etmәk
Mәnәvi dәyәrlәr yaradır, tәsәrrüfat formalarına görә mülkiyyәt münasibәtlәrini әhatә edir vә birbaşa iqtisadi artımın
tәrkib hissәsidir
Sahәlәr birbiri ilә mahiyyәtcә vә mәzmunca bağlı olub, sәmәrәli әlaqә formasında tәşkil olunduqda
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaradan maddi vә xidmәt sferasını inkişaf etdirmәk, әhalinin
tәlәbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü

130 Yüksәk sığorta risklәrinin sığortalanmasında öz ödәmә qabiliyyәtinin tәmin olunması vә sığortalıların
әmlak mәnafelәrinin müdafiәsinә zәmanәt verilmәsi üçün sığortaçıların öz aralarında bağladıqları saziş әsasında
qarşılıqlı sığorta fәaliyyәtinin tәşkili formasıdır:

•

Razılaşma
Ümumi sığorta daxili
Frontinq sazişi
Sığorta müqavilәsi
Sığorta şәhadәtnamәsi

131 Sığorta müqavilәsinә vә ya bu Qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya vermәli olduğu pul mәblәğ:

•

Sığorta mәblәği
Sığorta haqqı
Sığorta ödәnişi
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Sığorta müqavilәsi
Sığorta tarifi

132 Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığortalının әmlakına vә ya әmlak mәnafelәrinә dәyәn zәrәrin yerini
doldurmaq üçün pul vә ya natura şәklindә ödәnilәn vәsait:

•

Sığorta mәblәği
Sığorta haqqı
Sığorta ödәnişi
Sığorta müqavilәsi
Sığorta tarifi

133 Sığorta hadisәsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zәrәr ödәnilmәklә onun mәsuliyyәti, әmlakı vә
mәnafelәri ilә bağlı risklәrin sığortasıdır:

•

Ümumi sığorta
Tibbi sığorta
Hәyat sığortası
Sağlamlıq sığortası
Qeyrihәyat sığortası

134 Sоsial pensiyanın tәminat sistemi:

•

Hәr bir nәfәrin ya¬şayışı üçün zәruri оlan xidmәtlәrin minimum sәviyyәsi ilә ölçülür
Hәr bir nәfәrin vә onun ailәsinin ya¬şayışı üçün zәruri оlan maddimәnәvi nemәtlәrin minimum sәviyyәsi ilә ölçülür
Hәr bir nәfәrin ya¬şayışı üçün zәruri оlan maddimәnәvi nemәtlәrin sәviyyәsi ilә ölçülür
Hәr bir nәfәrin ya¬şayışı üçün zәruri оlan maddimәnәvi nemәtlәrin minimum sәviyyәsi ilә ölçülür
Hәr bir nәfәrin ya¬şayışı üçün zәruri оlan maddimәnәvi nemәtlәrin maksimum sәviyyәsi ilә ölçülür

135 Dövlәt Sosial Sığorta Sistemindә Fәrdi Uçot Haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә vaxt qәbul
olunub?

•

27 noyabr 2004cü il
27 noyabr 2003cü il
27 noyabr 2002ci il
27 noyabr 2000ci il
27 noyabr 2001ci il

136 әhalinin sağlamlığının qorunması sahәsindә pensiyaçıların hüquqlarına daxil deyil:

•

Sosial müdafiә sistemi müәssisәlәrindә pulsuz tibbi müalicә almaq vә dәrman lәvazimatları ilә tәmin olunmaq
Tibbi rәy әsasında sosial sığorta vә ya sosialmüdafiә orqanlarının vәsaitlәri hesabına güzәştli şәrtlәrlә sanatoriya
kurort müalicәsi almaq
Sosial müdafiә sistemi müәssisәlәrindә tibbisosial yardımla pulsuz tәmin olunmaq
Pensiyaçıların evdә, dövlәt sәhiyyә sistemi müәssisәlәrindә tibbi yardımla tәmin olunmaq
Reabilitasiya olunmaq hüquqları vardır

137 Sığortalı ilә sığortaçı arasında bağlanan sığorta müqavilәsinin olmasını tәsdiq edәn vә hәmin müqavilәnin
әsas mәzmununu әks etdirәn sәnәddir:

•

Razılaşma
Ümumi sığorta daxili
Sığorta müqavilәsi
Sığorta şәhadәtnamәsi
Frontinq sazişi
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138 Sığorta edilәnin hüquqlarınа dаxil dеyil:

•

Tibbi sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk
Müvafiq qaydada tibbi sığortamüqavilәsini lәğv etmәk
Tibbi sığorta müqavilәsinin şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
Müvafiq qaydada tibbi sığortamüqavilәsi bağlamaq
Tibbi sığorta tәşkilatını sәrbәst seçmәk

139 Mәcburi dövlәt sosial sığorta haqqı ödәyicilәri:

•

Özünü vә ya başqasını sosial sığortaedәn şәxslәr
Başqasını sosial sığortaedәn şәxslәr
Pensiya alan şәxslәr
Bütün işlәyәn şәxslәr
Özünü sosial sığortaedәn şәxslәr

140 Xeyli miqdarda (2000 manatdan 50000 manatadәk) mәcburi dövlәt sosial sığorta haqlarını ödәmәkdәn
yayınmaya görә hansı cәza tәdbiri görülür?

•

İki ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә 2000 manatdan 3000 min manatadәk miqdarda cәrimә vә ya iki ilәdәk müddәtә islah işlәri vә ya üç
ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Üç ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә 2000 manatdan 5000 min manatadәk miqdarda cәrimә vә ya iki ilәdәk müddәtә islah işlәri vә ya üç
ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Üç ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә üç ildәn beş ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Üç ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә 1000 manatdan 2000 min manatadәk miqdarda cәrimә vә ya iki ilәdәk müddәtә islah işlәri vә ya üç
ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Beş ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә 1000 manatdan 5000 min manatadәk miqdarda cәrimә vә ya iki ilәdәk müddәtә islah işlәri vә ya üç
ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә

141 Sığorta şirkәti ilә bağlanmış, müәyyәn vaxtdan etibarәn, mәsәlәn tәqaüdә çıxandan sonra fiziki şәxsә
müntәzәm olaraq pul mәblәği almaq hüququ verәn razılıq vә ya müqavilәdir:

•

Qeyrihәyat sığortası
Tibbi sığorta
Sağlamlıq sığortası
Әmlak sığortası
Annuitet sığortası

142 әmәk pensiyaları haqqında Qanunla nәzәrdә tutulmuş qayda vә şәrtlәrlә müәyyәn edilәn vә mәcburi dövlәt
sosial sığortaolunanın onlara әmәk pensiyası tәyin olunduqdan әvvәl aldıqları әmәk haqqı vә digәr gәlirlәrin,
yaxud sığortaolunanın ölümü ilә әlaqәdar onların ailә üzvlәrinin itirdiklәri gәlirlәrin kompensasiyası mәqsәdi ilә
vәtәndaşlara aylıq pul ödәnişidir:

•

Fәrdi uçot
Fәrdi hesab
Pensiya kapitalı
Әmәk pensiyası
Sosial sığorta stajı

143 әmәk pensiyası hüququnun müәyyәn edilmәsi zamanı nәzәrә alınan iş vә ya digәr fәaliyyәt dövrlәrinin vә
elәcә dә müvafiq qanunvericiliklә sosial sığorta stajına daxil edilәn digәr dövrlәrin mәcmusudur:
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•

Fәrdi hesab
Әmәk pensiyası
Sosial sığorta stajı
Pensiya kapitalı
Fәrdi uçot

144 Sığorta ödәmәlәri qeyd olunan gәlirlәrin formalaşma mәnbәlәridir:

•

Sahibkarların gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin
Dövlәt gәlirlәrinin, sığorta tәşkilatlarının vә sığortalanan obyektlәrin gәlirlәrinin
Dövlәt gәlirlәrinin vә sığorta olunanların gәlirlәrinin
Sahibkarların gәlirlәrinin vә sığorta olunanların gәlirlәrinin
Sahibkarların gәlirlәrinin, sığorta olunanların gәlirlәrinin vә dövlәt gәlirlәrinin

145 Sığorta olunanların qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan sosial müdafiә huquqlarının tәminatı üçün zәruri
mәlumatların fәrdi qaydada qeydiyyatının vә uçotunun tәşkilidir:

•

Pensiya kapitalı
Fәrdi uçot
Әmәk pensiyası
Sosial sığorta stajı
Fәrdi hesab

146 Sığorta müqavilәsinә vә ya qanuna uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı vә sığortaçının
öhdәliklәrinin son hәddi olan pul mәblәği:

•

Sığorta mәblәği
Sığorta haqqı
Sığorta ödәnişi
Sığorta müqavilәsi
Sığorta tarifi

147 Ehtimal olunan elә hadisәdir ki, onun baş vermәsinә qarşı sığorta aparılır:

•

Ümumi sığorta
Sığorta ödәnişi
Sığorta riski
Sığorta hadisәsi
Tәbii hadisә

148 Sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyәtinin qocalığa, yaxud әlilliyә görә tamamilә vә ya qismәn
itirilmәsi halları üçün aparılan sığortadır:

•

Ümumi sığorta
Sağlamlıq sığortası
Tibbi sığorta
Hәyat sığortası
Qeyrihәyat sığortası

149 Sığortalının әmlakının vә әmlak mәnafelәrinin müdafiәsi sahәsindә münasibәtlәrdir:

•

Sağlamlıq sığortası
Hәyat sığortası
Sığorta
Qeyrihәyat sığortası
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Tibbi sığorta

150 Qanuna vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin, sığortalıya vә ya üçüncü şәxslәrә ödәnilmәsi
üçün әsas olan hal:

•

Ümumi sığorta
Sığorta hadisәsi
Sığorta ödәnişi
Sığorta riski
Tәbii hadisә

151 Azәrbaycanda sığorta xidmәtlәrinin tәsnifatı xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Bazarın әn aparıcı sığorta növlәrindәn biri sağlamlığın sığortasıdır
Bir sıra qәrb ölkәlәrindәn (Almaniya) fәrqli olaraq, tibbi xidmәtlәr natamam hәyata keçirilir
Ölkәdә tibbi sığorta mәhsullarından yararlananlar ayrıayrı adamlar yox, daha çox koorporativ müştәrilәrdir
Ölkәdә sığorta iкi әsаs sаhәdәn: hәyаt vә qеyrihәyаt sığortası sаhәlәrindәn ibаrәtdir
İcbari tibbi sığorta sistemi sosial xarakterli xәstәliklәrin sığorta olunmasını nәzәrdә tutmur

152 Ailә başçısını itirmәyә görә әmәk pensiyasının tәyin edilmәsinin şәrtlәri deyil:

•

Hәrbi әmәliyyatlar zamanı itkin düşmüş hәrbi qulluqçuların ailә üzvlәri cәbhәdә hәlak olanların ailә üzvlәrinә bәrabәr
tutulur
Ailә başçısını itirmәyә görә әmәk pensiyası ölüm gününәdәk vәfat etmiş sığorta olunanın sığorta stajı 5 ildәn az
olmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtli yaş dövrünün hәr tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda tәyin edilir.
Hәrbi qulluqçuların ailә üzvlәrinә ailә başçısını itirmәyә görә әmәk pensiyaları hәrbi qulluqçunun xidmәt
müddәtindәn asılı olmayaraq tәyin edilir
Ailә başçısını itirmәyә görә әmәk pensiyası ailә başçısı xidmәt etdiyi dövrdә vә ya xidmәtdәn buraxıldıqdan әn geci 3
ay keçәnәdәk, yaxud bu müddәtdәn sonra, amma xidmәt etdiyi dövrdә aldığı xәsarәt, xәstәlik nәticәsindә vәfat edibsә
tәyin olunur
Hәrbi qulluqçular sırasından olan pensiyaçıların ailәlәrinә ailә başçısı pensiya aldığı dövrdә vә ya pensiya
ödәnilmәsinin kәsilmәsindәn 3 il keçәnәdәk vәfat edibsә tәyin olunur

153 Sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyәtinin qocalığa, yaxud әlilliyә görә tamamilә vә ya qismәn
itirilmәsi halları üçün aparılan sığortadır:

•

Sağlamlıq sığortası
Qeyrihәyat sığortası
Hәyat sığortası
Әmlak sığortası
Annuitet sığortası

154 Güzәştli şәrtlәrlә әmәk pensiyası hüququ olan şәxslәr kimlәr deyil?

•

Prokurorluq orqanlarında azı 25 il qulluq etmiş prokurorluq işçilәrinin, hәmçinin yaşa görә prokurorluq orqanlarında
qulluğuna xitam verilmiş, 25 il vә daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını prokurorluq orqanlarında
qulluq etmiş prokurorluq işçilәri
Mülki aviasiya uçuş vә uçuşsınaq heyәtindә işlә әlaqәdar vәzifәlәrdә kişilәrin azı 25 il, qadınların azı 20 il sosial
sığorta stajı olduqda, sәhhәtinә görә uçuş işindәn azad olunmuş kişilәrin hәmin işlәr üzrә azı 20 il, qadınların isә azı
15 il sosial sığorta stajı olduqda
Prokurorluq orqanlarında azı 20 il qulluq etmiş prokurorluq işçilәrinin, hәmçinin yaşa görә prokurorluq orqanlarında
qulluğuna xitam verilmiş, 20 il vә daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını prokurorluq orqanlarında
qulluq etmiş prokurorluq işçilәri
Son iş yerindәn asılı olmayaraq yeraltı işlәrdә, incәsәnәtin xüsusi sahәlәrindә, hәmçinin әmәk şәraiti zәrәrli vә ağır
olan işlәrdә çalışan sığorta olunanların: kişilәr  57 yaşa çatdıqda, azı 25 il sosial sığorta stajına malik olduqda vә bu
müddәtin azı 12 il 6 ayını hәmin işlәrdә, qadınlar  52 yaşa çatdıqda, azı 20 il sosial sığorta stajına malik olduqda vә
bu müddәtin azı 10 ilini hәmin işlәrdә çalışmışlarsa
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Hipovizqanizm xәstәliyinә tutulan şәxslәr (liliputlar) vә mütәnasibliyi pozulmuş cırtdanboylar  kişilәr 47, qadınlar 42
yaşına çatdıqda vә hәmin şәxslәrin azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda

155 Müvafiq olaraq fәrdi hesabın sığorta hissәsindә qeydә alınan vә fәrdi hesabın yığım hissәsindә toplanan
vәsaitlәrin mәblәğidir

•

Pensiya kapitalı
Әmәk pensiyası
fәrdi uçot
Fәrdi hesab
Sosial sığorta stajı

156 әlilliyә görә әmәk pensiyasının tәyin edilmәsinin şәrtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Әlilliyә görә әmәk pensiyası әlil vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud sığorta olunana ümumilikdә sığorta stajı 3 ildәn
az olmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtli yaş dövrünün hәr tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda tәyin edilir
Әlilliyә görә әmәk pensiyası әlil vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud sığorta olunana ümumilikdә sığorta stajı 3 ildәn
az olmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtli yaş dövrünün hәr tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda tәyin edilir
Әlilliyә görә әmәk pensiyası әlil vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud sığorta olunana ümumilikdә sığorta stajı 5 ildәn
az olmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtli yaş dövrünün hәr tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda tәyin edilir
Әlilliyә görә әmәk pensiyası әlil vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud sığorta olunana ümumilikdә sığorta stajı 5 ildәn
az olmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtli yaş dövrünün hәr tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda tәyin edilir
Әlilliyә görә әmәk pensiyası әlil vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud sığorta olunana ümumilikdә sığorta stajı 5 ildәn
az olmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtli yaş dövrünün hәr tam ili üçün 3 ay sığorta stajı olduqda tәyin edilir

157 Müavinәt nәdir vә nә vaxt verilir?

•

Müәyyәn әmәk fәaliyyәti sahәlәrindә tәyin olunmuş iş stajına çatdıqdan sonra aybaay verilәn zәmanәtli pul
ödәmәlәridir
Әmәk qabiliyyәtini itirmiş vәtәndaşlara, onların sığorta pensiyası hüququ olmadıqda verilir
Vәtәndaşlara qocaldıqda, әmәk qabiliyyәtini tam, yaxud qismәn itirdikdә verilir
Ailә başçısının itirildiyinә görә verilәn pul ödәmәlәridir
Işdә müvәqqәti fasilә yarandıqda, müәyyәn hallarda әlavә xәrclәri tәzminatlandırmaq ehtiyacı yarandıqda verilәn
zәmanәtli pul ödәmәlәridir

158 Pul müavinәtlәrinin hansı növlәri vardır?

•

Sosial sığorta üzrә, univevsal vә yardımlar
Sosial sığorta üzrә, universal vә sosial müavinәtlәr
Univevsal vә sosial müavinәtlәr
Sosial sığorta üzrә vә sosial müavinәtlәr
Sosial sığorta vә univevsal müavinәtlәr

159 Dövlәt sosial sığorta sistemindә fәrdi uçotu hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәr
bir sığortaolunanın uçot dövründә daimi sosial sığorta nömrәsi ilә açılmış şәxsi hesabdır:

•

Әmәk pensiyası
Fәrdi uçot
Fәrdi hesab
Pensiya kapitalı
Sosial sığorta stajı

160 İşçilәrin sosial sığorta formaları deyil:
İşәgötürәnlәr işçilәrin mәnafelәrinin tәmin olunması vә әmәk mәhsuldarlığının artırılması, onların vә ailә üzvlәrinin
sosial müdafiәsinin güclәndirilmәsi mәqsәdi ilә әmәk kollektivini vә ya onun ayrıayrı üzvlәrini qanunvericilikdә
nәzәrdә tutulmuş sığorta formalarından daha üstün sosial sığorta olunmasını hәyata keçirә bilәrlәr
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•

İşçilәr öz vәsaitlәri hesabına müәyyәn olunmuş qaydada sosial sığorta müqavilәlәri әsasında könüllü sığorta oluna
bilәrlәr
İşçilәr işәgötürәnlәr tәrәfindәn müәyyәn olunmuş qaydada sosial sığorta müqavilәlәri әsasında könüllü sığorta oluna
bilәrlәr
İşçilәrin mәcburi dövlәt sığortası işәgötürәnlәr tәrәfindәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә mәblәğdә
hәyata keçirilәn sosial sığortalanmadır
İşçilәrin sosial sığortası mәcburi dövlәt sığortası, onların özlәri tәrәfindәn könüllü sığortalanması vә işәgötürәn
tәrәfindәn aparılan әlavә sığorta formalarında hәyata keçirilir

161 әmәk pensiyaları haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin fәrmanı nә vaxt imzalanıb?

•

16 mart 2005cı il
6 mart 2005cı il
2 mart 2006cı il
8 mart 2006cı il
16 mart 2006cı il

162 Mәcburi dövlәt sosial sığortasına cәlb olunmayan şәxslәr:

•

Hәrbi qulluqçular
Fәrdi qaydada sahibkarlıq vә әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr
Xüsusi rütbәli şәxslәr
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrman vә sәrәncamları ilә
vәzifәyә tәyin olunan şәxslәr;
Müddәtli hәqiqi hәrbi xidmәt hәrbi qulluqçuları

163 Hәr bir sığorta şirkәtinin sәmәrәli fәaliyyәti:

•

Onun madditexniki bazası ilә bağlıdır
Onun maliyyә vәsaiti ilә bağlıdır
Onun risklәri vә ödәmә faizi ilә bağlıdır
Onun risklәri vә sığorta olunanların sayı ilә bağlıdır
Onun iqtisadi әlaqәlәri ilә bağlıdır

164 Mәcburi dövlәt sosial sığortasına cәlb olunan gәlirlәr:

•

İşçinin әmәk fәaliyyәti ilә bağlı sığortaedәnә olan borcu vә ya öhdәliyi bağışlanıldığı halda, hәmin borcun vә ya
öhdәliyin mәblәği
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş ezamiyyә xәrclәrinin (gündәlik yemәk xәrclәri, kommunal xәrclәr vә nәqliyyat
xәrclәri) mәblәğlәri
Mәcburi dövlәt sosial sığorta haqları hesabına verilәn sosial sığorta ödәmәlәrinin mәblәğlәri
İşçilәrin sayının azaldılması, ştatların ixtisar edilmәsi vә ya işçinin vәfatı ilә әlaqәdar әmәk müqavilәsinә xitam
verilәrkәn birdәfәlik ödәnilәn mәblәğlәr
İş vaxtı daimi yolda olan vә ya işi gedişgәliş (sәyyar) xarakteri daşıyan, çöl tәşkilatlarında işlәyәn işçilәrә gündәlik
ezamiyyә xәrclәrinin әvәzindә verilәn әlavәlәr

165 İnsanın hәyat fәaliyyәtini qorumaq mәqsәdi daşıyan ödәmәlәr vә xidmәtlәrә aid deyil:

•

Hamilәlik vә doğuşa görә müavinәtlәr
Ailә başçısının itirildiyinә görә pensiyalar
Sanatoriyalarda müalicә
Qocalar evindә saxlanma
İş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәtlәr

166 Sığortaçı ilә müqavilә bağlayan vә ya xeyrinә sığorta müqavilәsi bağlanan, yaxud qanuna görә
sığortalanmış sayılan fiziki vә ya hüquqi şәxs:
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•

Sığortaçı
Frontinq sazişi
Sığortalı
Frontinq sazişi
Sığorta şәhadәtnamәsi

167 Sığorta haqqının hesablanması üçün aktuar hesablamalarına әsasәn müәyyәn edilәn faiz dәrәcәsi:

•

Sığorta tarifi
Sığorta haqqı
Sığorta ödәnişi
Sığorta müqavilәsi
Sığorta mәblәği

168 Sosial sığorta fondlarının artması zәrurәtini yaradan amillәrdәn deyil:

•

Muzdlu işçilәrin sayının artması
Hәyat standartarının yüksәlmәsi
Minimal dövlәt zәmanәtlәrinin yüksәlmәsi
Әhalinin ümumi yaşlaşması
Әhalinin artması

169 Sığortalı ilә sığortaçı arasında sazişdir. Bu müqavilәyә görә sığortaçı sığorta hadisәsi zamanı sığortalıya
sığorta ödәnişi vermәyi, sığortalı isә müәyyәnlәşdirilmiş müddәtlәrdә sığorta haqqını ödәmәyi öhdәsinә götürür:

•

Razılaşma
Sığorta müqavilәsi
Frontinq sazişi
Sığorta şәhadәtnamәsi
Ümumi sığorta daxili

170 Sosial inkişafın tәnzimlәnmәsinin idarәetmә funksiyalarına daxildir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail olunması
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar

171 Sosialmәdәni inkişafın idarә olunmasına tәlәbatın artması hansı göstәricilәrlә әlaqәdardır

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr
arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Mәqsәd vә vәzifәlәrin ümumi vә konkret mәzmununun müәyyәn edilmәsi, potensial imkanların, resursların vә şәraitin
nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Bazarda fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin edәn geniş tәsәrrüfat
müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Menecmentin konkret planiqtisad mexanizminin, tәşkiletmә mexanizminin, tәşkilat formalarının tәkmillәşdirilmәsi,
kadr probleminin günün tәlәblәri sәviyyәsindә hәll olunması
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması,
müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi problemlәrin hәlli, bazar
şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması

172 Sosialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsindә sosial nәzarәtin hansı funksiyaları fәrqlәndirilir
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•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların optimallığı
Operativ, taktiki vә strateji

173 Sosialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsindә idarәetmә tsikli hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr
arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Mәqsәd vә vәzifәlәrin ümumi vә konkret mәzmununun müәyyәn edilmәsi, potensial imkanların, resursların vә şәraitin
nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması,
müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi problemlәrin hәlli
Menecmentin konkret planiqtisad mexanizminin, tәşkiletmә mexanizminin, tәşkilat formalarının tәkmillәşdirilmәsi,
kadr probleminin günün tәlәblәri sәviyyәsindә hәll olunması

174 Sosialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsindә sosial nәzarәtin hansı növlәri vardır

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
İnzibati, ictimai tәşkilatların, qrup, özünә nәzarәt
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların optimallığı
Operativ, taktiki vә strateji
Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici

175 İqtisadi vә sosial inkişafda әmәk haqqı hansı istiqamәtdә tәnzimlәyici funksiyası daşıyır

•

İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Bölgü vә istehsala stimul yaratmaq
Görülәn işin vә keyfiyyәtә uyğun olaraq istehsal olunmuş yeni mәhsulun dәyәrinin bir hissәsinin iş qüvvәsinin tәkrar
istehsalı üçün verilәn hissәsi
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
İstehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin, xidmәtin mәcmusu ilә

176 Xalq tәsәrrüfatı sәviyyәsindә gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi hansı mәnbәlәr üzәrindә aparılır

•

Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәr, sosial transfertlәr, maliyyәkredit sistemi vasitәsilә әldә
edilәn gәlirlәr, müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin dövriyyәsindәn gәlirlәr
Dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrindәn asılı olmayaraq әldә olunan әmәk haqqı, ictimai
istehlak fondlarından, sosial tәminat vә sosial müdafiә fondlarından әhalinin mәnimsәdiyi pul vә natural gәlirlәr
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
İstehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin, xidmәtin mәcmusu ilә

177 Sosialmәdәni inkişafın müasir idarәetmә konsepsiyasına daxildir

•

Situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası konsepsiyası, elmi, inzibati
idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış, mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin
qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә konsepsiyası
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
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Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması,
müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması
Әhalinin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәk
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, sәlahiyyәtin, mәsuliyyәtin
bölüşdürülmәsindә qәrarlaroın qәbulunda mәrkәzlәşmiş vә qeyri mәrkәzlәşmiş bölgü tәlәblәrinin әlaqәlәndirilmәsi

178 Sosialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsindә balans, maliyyәbüdcә aspekti baxımından kәnarlaşmalar hansı
istiqamәtlәrdә olur

•

Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların optimallığı
Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici
Operativ, taktiki vә strateji istiqamәtlәrdә
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr
arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә

179 Yeni yaranmış sosial strukturlar hansı xüsusiyyәtlәri ilә fәrqlәndirilir

•

Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması, konkret
ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Güclü kapital yığımı bu strukturlardan çoxunun fәaliyyәtinin genişlәnmәsinә vә mürәkkәblәşmәsinә gәtirib çıxarır ki,
bu da müasir bazar tәsәrrüfatına tam uyğun olan planlaşdırma formalarına tәlәbat yaradan başqa amillәrin meydana
çıxmasına sәbәb olur
Bunlar üçün planlaşdırma funksiyası әnәnәvidir, bu müәssisәlәrdә planlaşdırma tәkrar xarakter daşımış, mәrkәz vә
sahә sәviyyәsindә plan fәaliyyәtini әks etdirmişdir
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr
arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsilә

180 Sosial inkişafın tәnzimlәnmәsindә idarәetmә qәrarlarına qarşı hansı әsas tәlәblәr qoyulur

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail olunması
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması, konkret
ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә

181 Sosialmәdәni sahәlәrdә idarәetmә prosesi hansı sәviyyәlәrdә hәyata keçirilir

•

İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә
orqanları
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış

182 Sosialmәdәni inkişafda planlaşdırma funksiyası hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır

•

Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq
vә satış
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması
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•

Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların optimallığı
Operativ, taktiki, strateji

183 Dövlәtin sosial inkişaf konsepsiyası hansı vәzifәlәri әhatә edir

•

Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә istehlak bazarının tәlәbata uyğun tәşkili, әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi
Yerli orqanlarının vә fәrdi mәnzil tikintisinin xüsusi çәkisinin artırılması; bütün mәnbәlәr hesabına, o cümlәdәn
büdcәdәn kәnar kapital qoyuluşu hesabına mәnzil tikinsini surәtlәndirmәk, mәnzil bazarında xüsusi mәnzillәrdәn
ilkin kapital olaraq son¬rakı mәnzil şәraitinin yaxşılaşdırılması üçün istifadә etmәk
Әha¬linin әmәk, istirahәt, sosial müdafiә, sağlamlığın qorunması, mәdәniyyәt vә mәnzil tәminatı sahәsindә
konstitusiya hüquqlarına qarantiya verilmәsi, hәyat sәviyyәsinin vә hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasının intensiv orta
meyllәrini tәmin etmәk
Sәhiyyә xidmәtinin әhali tәlәbatına uyğun inkişafı vә yerlәş¬dirilmәsi, sәhiyyәnin struktur әlaqәlәrinin optimal tәşkili
vә idarә olunması, o cümlәdәn ilkin sәhiyyә yardımı vә sonrakı sәhiyyә xidmәti növlәri arasında optimal әlavә
formalarının tәş¬kili

184 Yaşayış minimumu hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur

•

Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә istehlak bazarının tәlәbata uyğun tәşkili, әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi,
onun tәlәbatının ödәnilmәsindә aparıcı rolunun tәminatı vә stmullaşdırıcı funksiyasının mexanizminin yeni şәraitdә
tәtbiqi
Dövlәt elmi idarә vә müәssisәlәrinin, qeyrihökumәt tәşkilatlarının iştirakı ilә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn üç ildә bir dәfәdәn az olmayaraq müәyyәnlәşdirilir
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu
Әhalinin az tәminatlı tәbәqәlәrinә dövlәt tәrәfindәn ünvanlı sosial yardım göstәrilmәsi sisteminin formalaşdırılması vә
tәtbiqi, әhalinin hәyat sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması, әhalinin pul gәlirlәrinin vә
әmanәtlәrin indekslәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması
Qanunvericiliklә ixtisassız әmәyә vә xidmәtә görә aylıq әmәk haqqının әn aşağı sәviyyәsini müәyәn edәn sosial
norimativdir

185 Sosialmәdәni inkişafın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrin güclәnmәsi necә qiymәtlәndirilir

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә rәhbәrliyin
yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji vә taktiki
axtarışlara әsaslanmaq lazımdır
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin strukturu
mürәkkәblәşdirir
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif bölmәlәrinin
tәlәbatlarını yaxşı görmәk, fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün ayrıayrı bölmәlәrinә vә
menecerlәrinә yüksәk dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә
sahibkarlıq aktivliyini artırır
İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq imkanlarını
artırır

186 Sosialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsi üçün müvafiq hakimiyyәt orqanlarının funksiyaları aşağıdakı kimi
qruplaşdırılmalıdır

•

İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf etmiş intellektual sәviyyәli
insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
Bütün obyektlәrdә sosialmәdәni sahәnin inkişafının tәhlili, orta perspektiv müddәt üçün sosialmәdәni sahәnin
inkişafı proqramının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi, sosialmәdәni sahәyә dair proqramın hәyata
keçirilmәsinә nәzarәt vә uçot
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İqtisadiyyatın sosial yönümünü güclәndirmәk, hәmçinin әhalinin sosialmәdәni sahәnin xidmәtlәrinә olan tәlәbinin
ödәnilmәsi sәviyyәsini yüksәltmәk

187 Tәsәrrüfatın müasir inkişaf mәrhәlәsindә iqtisadiyyatın әn ziddiyyәtli mәsәlәlәrinә daxildir

•

Müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq, yerli resurslardan istifadәnin
sәmәrәsini artırmaq
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
İqtisadiyyatın sosial yönümünü güclәndirmәk, hәmçinin әhalinin sosialmәdәni sahәnin xidmәtlәrinә olan tәlәbinin
ödәnilmәsi sәviyyәsini yüksәltmәk
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi, ixrac yönümlü mәhsul
istiehsalının stimullaşdırılması

188 Radikal iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi gedişindә hansı prioritetlәr müәyyәn olunur

•

Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
İqtisadiyyatın sosial yönümünü güclәndirmәk, hәmçinin әhalinin sosialmәdәni sahәnin xidmәtlәrinә olan tәlәbinin
ödәnilmәsi sәviyyәsini yüksәltmәk
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi

189 әhali gәlirlәrinin bölüşdürülmәsinin qeyribәrabәrliyi hansı sәbәblәrdәn ola bilәr

•

Ölkәnin vәtәndaşları qocaldıqda, xәstәlәndikdә, әmәk qabiliyyәtini itirdikdә, ailә başçısını itirdikdә onlara dövlәt
hesabına müәssisәlәr, idarәlәr tәrәfindәn verilmiş maddi tәminat
Ölkәnin vәtәndaşları qocaldıqda, xәstәlәndikdә, әmәk qabiliyyәtini itirdikdә, ailә başçısını itirdikdә onlara dövlәt
hesabına müәssisәlәr, idarәlәr tәrәfindәn verilmiş maddi tәminat, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, mülkiyyәtә
mәnsubluq, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, mülkiyyәtә mәnsubluq, bazarda hakim
mövqe, uğur qazanma
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma

190 Gәlirlәrin bölüşdürülmәsinin qeyribәrabәrliyinә hansı amillәr aid edilir

•

İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf etmiş intellektual sәviyyәli
insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
İdarәetmә, icra orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat
subyektlәrinin müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
Müstәqil istehsalçı vә ya әmәk müqavilәsi üzrә işlәmәyi azad seçmәyә imkan verәn әmәk hüququ, istirahәt hüququ

191 Mәşğulluq statusuna görә әhali necә tәsniflәşdirilir
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdırlması tәdbirlәri

•
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•

Muzdlu işçilәr, işәgötürәnlәr, fәrdi әsaslarla işlәyәnlәr, ailә müәssisәlәrindәn haqqı ödәnilmәyәn müәssisәlәr, kollektiv
müәssisәlәrin üzvlәri
Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti
vә hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma

192 әmәk bazarının dövlәt tәnzimlәnmәsinin hansı istiqamәtlәri müәyyәnlәşdirilir

•

İstehsal münasibәtlәrinin inkişafı, sosialiqtisadi vә elmitexniki tәrәqqinin nәticәlәri, xalq tәsәrrüfatı dinamikası,
әmәk resurslarının tәkrar istehsalı vә mәşğulluq, tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
Mәşğulluq dәrәcәsinin artırılması vә iş yerlәrinin sayının artırılması, işçi qüvvәsinin hazırlanması vә yenidәn
hazırlanması proqramları
Firmaların zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi, mövcud inhisarçı üstünlüklәrin
reallaşdırılmasına açıq ifadә olunan cәhd, bazar hakimiyyәtinin rellaşma forması kimi sahibkarlığın regionlaşması

193 Sosial müdafiә vә sosial tәminatın islahatlarının әsas istiqamәtlәri aşağıdakı qanunauyğunluqlar üzrә
müәyyәnlәşdirilir

•

Pullu sәhiyyә sisteminә keçidin tәşkili, lakin pulsuz sәhiyyә xidmәtinin saxlanması, tibbi sığortanın inkişaf
etdirilmәsi, sәhiyyә işçilәrinin әmәk haqlarının yüksәldilmәsinә nail olunması
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi
Sosial tәminatın yeni sisteminin yaradılması, sosial kömәkliyin ünvanlılığı, bazar mexanizmi әsasında sosial sektorun
inkişafı, sosial müdafiәdә yeni metod vә prinsiplәrdәn geniş istifadә, ölkә vәtәndaşlarına minimal ümumi tәminatların
verilmәsi vә s.
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk
Bütün obyektlәrdә sosialmәdәni sahәnin inkişafının tәhlili, orta perspektiv müddәt üçün sosialmәdәni sahәnin
inkişafı proqramının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi

194 Makrosәviyyәdә maddi rifah vә ya hәyat sәviyyәsi hansı yolla ölçülür

•

İstehlak olunan konkret maddi vә mәnәvi nemәtlәrin hәcmi vә strukturu ilә
Qәza vәziyyәtindә olan bina vә tikililәrin bәrpagüclәndirilmә işlәrinin aparılması, kommunal xidmәtlәr sahәsindә
restrukturizasiya tәdbirlәrinin sürәtlәndirilmәsi
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
İnfrastruktur tәminatının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә tәdbirlәrin davam etdirilmәsi, iqtisadiyyatın inkişafına
investisiyaların cәlb olunması işinin davam etdirilmәsi

195 Sosial transfertlәrә hansı gәlirlәr aid edilir

•

Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş minimum yaşayış sәviyyәsindә olan ailәlәr işsizlәr, tәlәbәlәr, әlillәr, ailә başçısını
itirәnlәr, çox uşaqlı ailәlәr
Әmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlirlәr işsizlәrә vә aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәr, pensiyalar vә yardımlar, dövlәtin
sosial sığorta ödәnişlәri
Yaş, cins әlamәtlәrinә, sosial vәziyyәtinә görә fәrqlәnәn әhali qrupları  әmәk qabiliyyәtli әhali, pensiyaçılar, әlillәr,
uşaqlar vә s.
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn qanunlar
Әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinә dövlәt tәrәfindәn müxtәlif formalarda göstәrilәn yardımlarsosial ödәnişlәr,
müavinәtlәr, icbari ödәnişlәrdәn güzәştlәr vә s.

196 Yaşayış minimumunun hesablanmasında hansı metodlardan istifadә olunur
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•

İcraçılar arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq
Әmәk haqqının sahә differensasiyası hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı
üzrә orta aylıq әmәk haqqına bölmәklә
Әmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlirlәr işsizlәrә vә aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәr, pensiyalar vә yardımlar, dövlәtin
sosial sığorta ödәnişlәri
Statistik, normativ, subyektiv, resurs, medianalı, şәrti hesablanma, sosial, minimum, kombinәlәşmiş
Әmәk şәraiti, әmәk haqqı, sosial tәminat, gәlir vergisi, sosial sığorta, dövlәt büdcәsinin proqnozu vә istehlak sәbәti,
ailә mәcәllәsi vә ailә büdcәsi, minimum yaşayış sәviyyәsi vә ayrıayrı sosial sahәlәrin, tәhsil, mәdәniyyәt vә
sәhiyyәnin, ekoloji mühitin tәnzimlәnmәsi qanunları

197 Yaşayış minimumu dedikdә hansı mәqsәdlәr başa düşülür

•

Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә
Әmәk şәraiti, әmәk haqqı, sosial tәminat, gәlir vergisi, sosial sığorta, dövlәt büdcәsinin proqnozu vә istehlak sәbәti,
ailә mәcәllәsi vә ailә büdcәsi, minimum yaşayış sәviyyәsi vә ayrıayrı sosial sahәlәrin, tәhsil, mәdәniyyәt vә
sәhiyyәnin, ekoloji mühitin tәnzimlәnmәsi qanunları sosial inkişafın qanunvericilik bazasıdır
Әhalinin elmi әsaslarla hesablanmış normalara uyğun fizioloji tәlәbatını tәmin etmәk, onun özünün vә ailә üzvlәrinin
minimum maddi nemәtlәr vә xidmәt tәlәbatını ödәmәk üçün zәruri olan maddi nemәtlәr, xidmәt növlәrinin
mәcmusudur
Әmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlirlәr işsizlәrә vә aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәr, pensiyalar vә yardımlar, dövlәtin
sosial sığorta ödәnişlәri

198 Sosial inkişafın qanunvericilik bazasını hansı qanunlar tәşkil edir

•

Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә peşәkarlıq
sәviyyәsinin öyrәnilmәsi
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Әhalinin elmi әsaslarla hesablanmış normalara uyğun fizioloji tәlәbatını tәmin etmәk, onun özünün vә ailә üzvlәrinin
minimum maddi nemәtlәr vә xidmәt tәlәbatını ödәmәk üçün zәruri olan maddi nemәtlәr, xidmәt növlәri
Әmәk şәraiti, әmәk haqqı, sosial tәminat, gәlir vergisi, sosial sığorta, dövlәt büdcәsinin proqnozu vә istehlak sәbәti,
ailә mәcәllәsi vә ailә büdcәsi, minimum yaşayış sәviyyәsi vә ayrıayrı sosial sahәlәrin, tәhsil, mәdәniyyәt vә
sәhiyyәnin, ekoloji mühitin tәnzimlәnmәsi
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn qanunlar

199 әmәk haqqının әrazi differensasiyası necә hesablanır

•

Әmәk prosesinin tәşkili formasından, sahәnin xalq tәsәrrüfatı sistemindә rolundan vә sahәnin iqtisadi
göstәricilәrindәn, yәni sәmәrәliliyindәn, faydalılığından asılı olaraq
Әmәk haqqının әrazi differensasiyası hәr hansı regionda orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin bütövlükdә respublika
üzrә hәr işlәyәnә düşәn orta әmәk haqqının sәviyyәsinә nisbәti ilә
Әmәk haqqının sahә differensasiyası hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı
üzrә orta aylıq әmәk haqqına bölmәklә
Hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı üzrә orta aylıq әmәk haqqına
bölmәklә
Orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin minimum әmәk haqqı sәviyyәsinә nisbәti ilә

200 әhalinin real gәlirlәri necә müәyyәn olunur

•

Dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrindәn asılı olmayaraq әldә olunan әmәk haqqı, ictimai
istehlak fondlarından, sosial tәminat vә sosial müdafiә fondlarından әhalinin mәnimsәdiyi pul vә natural gәlirlәr
Әhalinin real gәlirlәri= nominal gәlirlәr – xidmәt haqları, mәcburi ödәnişlәr vә vergilәr
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
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Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu

201 әhalinin pul gәlirlәrinә hansı gәlirlәr aiddir

•

Әmәk şәraiti, әmәk haqqı, sosial tәminat, gәlir vergisi, sosial sığorta, dövlәt büdcәsinin proqnozu vә istehlak sәbәti,
ailә mәcәllәsi vә ailә büdcәsi, minimum yaşayış sәviyyәsi vә ayrıayrı sosial sahәlәrin, tәhsil, mәdәniyyәt vә
sәhiyyәnin, ekoloji mühitin tәnzimlәnmәsi qanunları sosial inkişafın qanunvericilik bazası
Dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrindәn asılı olmayaraq әldә olunan әmәk haqqı, ictimai
istehlak fondlarından, sosial tәminat vә sosial müdafiә fondlarından әhalinin mәnimsәdiyi pul vә natural gәlirlәr
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı
İşçilәrin әmәk haqqı, sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәrin gәlirlәri, pensiya, müavinәt, tәqaüd vә başqa
sosial transferlәr, mülkiyyәtdәn gәlirlәr, qiymәtli kağızlardan, dividentlәrdәn faizdlәr vә digәr gәlirlәr
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu

202 әhalinin hәyat sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı metodoloji prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri vә mәcburi
ödәnişlәrin mәcmusudur
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
Hәyat sәviyyәsi, istehlak olunmuş maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmusu vә tәlәbat
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi

203 Sosial inkişaf göstәricilәri hansılardır

•

Sosial müdafiә tәdbirlәrinin elmi әsasları¬nın işlәnmәsi, elm, tәhsil, mәdәniyyәt sahәlәrinin sosial aspektlә¬rinin
tәdqiqi vә idarә edilmәsinin iqtisadi mexanizmlәrinin tәkmil¬lәş¬dirilmәsi
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
Әhalinin hәyat sәviyyәsi, әhalinin hәyat tәrzi, әhalinin hәyat şәraiti, әmәk haqqı, sosial müdafiә, sosial sığorta
problemlәri
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir

204 Sosial inkişafın dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas obyektlәrinә aiddir

•

Sosial müdafiә tәdbirlәrinin elmi әsasları¬nın işlәnmәsi, elm, tәhsil, mәdәniyyәt sahәlәrinin sosial aspektlә¬rinin
tәdqiqi vә idarә edilmәsinin iqtisadi mexanizmlәrinin tәkmil¬lәş¬dirilmәsi
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
Әhalinin hәyat sәviyyәsi, әhalinin hәyat tәrzi, әhalinin hәyat şәraiti, әmәk haqqı, sosial müdafiә, sosial sığorta
problemlәri

205 Sosial inkişafın dövlәt tәnzimlәnmәsi dedikdә nә başa düşülür

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsi, әhalinin hәyat tәrzi, әhalinin hәyat şәraiti, әmәk haqqı, sosial müdafiә, sosial sığorta
problemlәri
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
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Sosial müdafiә tәdbirlәrinin elmi әsasları¬nın işlәnmәsi, elm, tәhsil, mәdәniyyәt sahәlәrinin sosial aspektlә¬rinin
tәdqiqi

206 Sosial inkişafın mahiyyәti nәdir

•

Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri vә mәcburi
ödәnişlәrin mәcmusudur
Dövlәtlә әhali vә әhali tәlәbatını tәmin edәn obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
Әhalinin hәyat sәviyyәsi, әhalinin hәyat tәrzi, әhalinin hәyat şәraiti, әmәk haqqı, sosial müdafiә, sosial sığorta
problemlәri

207 Sosialmәdәni sahәlәrdә idarәetmә istiqamәtlәrinin mürәkkәbliyi hansı göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsini
zәruri edir

•

Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla müәyyәn
mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar
Mәrkәz tәrәfindәn nәzarәtin itirilmәsi nәticәsindә bölmәlәr bәzәn öz hәrәkәtlәrinә rәhbәrlik üçün azadlığa vә
müstәqilliyә o qәdәr böyük meyl edirlәr ki, çox hallarda firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin tәşkilindәn çıxmaq
cәhdlәri meydana çıxır
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin elmi tәşkili,
tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin meydana çıxması

208 Sosialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsinә mühüm tәsir göstәrәn hansı xarakteristika fәrqlәndirilir

•

Sosial sektorda texnoloji inkişaf, qarşılıqlı әlaqә, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin meydana çıxması
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin tәşkilindәn çıxmaq cәhdlәri, firmanın fundamental mәqsәdlәrinin çoxlu xırda
hissәlәrә parçalanması
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla müәyyәn
mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma

209 әrazi istiqamәtlәrindә әmәk haqqının tәnzimlәnmәsi necә hәyata keçirilir

•

Әmәk prosesinin tәşkili formasından, sahәnin xalq tәsәrrüfatı sistemindә rolundan vә sahәnin iqtisadi
göstәricilәrindәn, yәni sәmәrәliliyindәn, faydalılığından asılı olaraq
Әmәk haqqının әrazi differensasiyası hәr hansı regionda orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin bütövlükdә respublika
üzrә hәr işlәyәnә düşәn orta әmәk haqqının sәviyyәsinә nisbәti ilә
Orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin minimum әmәk haqqı sәviyyәsinә nisbәti ilә
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә
Әmәk haqqının sahә differensasiyası hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı
üzrә orta aylıq әmәk haqqına bölmәklә

210 Sahәlәr üzrә әmәk haqqının tәnzimlәnmәsi necә formalaşır
Ayrıayrı әhali qruplarının, sosial tәbәqәlәrin mәnafeyini tәmin etmәk üçün istifadә olunan meyarlar vә göstәricilәrdәn
istifadә etmәklә
Orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin minimum әmәk haqqı sәviyyәsinә nisbәti ilә
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә

•

39/122

11/18/2016

•

Әmәk prosesinin tәşkili formasından, sahәnin xalq tәsәrrüfatı sistemindә rolundan vә sahәnin iqtisadi
göstәricilәrindәn, yәni sәmәrәliliyindәn, faydalılığından asılı olaraq
Әmәyin diferensasiyası, onun xarakteri, mәzmunu

211 әmәk haqqının tәnzimlәnmәsinin әsas metodoloji amilini nә tәşkil edir

•

Ayrıayrı әhali qruplarının, sosial tәbәqәlәrin mәnafeyini tәmin etmәk üçün istifadә olunan meyarlar
Әmәk mәhsuldarlığı
Sosial tәbәqәlәrin mәnafeyini tәmin etmәk üçün istifadә olunan meyarlar vә göstәricilәr
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması
Әmәyin diferensasiyası, onun xarakteri, mәzmunu

212 Makromodellәr vasitәsilә aşağıdakı problemlәrin hәlli hәyata keçirilir

•

Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da әhalinin sosial
stabilliyinin hәm bazar, hәm dә dövlәt tәrәfindәn qorunması
İqtisadiyyatın strukturu vә dinamikasını tәhlil etmәk, iqtisadiyyatın inkişafını proqnozlaşdırmaq, iqtisadiyyatın
dövlәt tәnzimlәnmәsinin sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk, iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının әsasını
formalaşdırmaq
Qәza vәziyyәtindә olan bina vә tikililәrin bәrpagüclәndirilmә işlәrinin aparılması, kommunal xidmәtlәr sahәsindә
restrukturizasiya tәdbirlәrinin sürәtlәndirilmәsi, mövcud istilik sistemlәrinin bәrpası, modernlәşdirilmәsi vә yenidәn
qurulması
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması

213 әmtәә vә xidmәt tәklifinin formalaşmasının hansı mәnbәlәri mövcuddur

•

İnfrastruktur tәminatının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә tәdbirlәrin davam etdirilmәsi, iqtisadiyyatın inkişafına
investisiyaların cәlb olunması işinin davam etdirilmәsi
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma bazarının tәlәbata uyğun tәşkili,
әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi, onun tәlәbatının ödәnilmәsindә aparıcı rolunun tәminatı vә stmullaşdırıcı
funksiyasının mexanizminin yeni şәraitdә tәtbiqi
Qәza vәziyyәtindә olan bina vә tikililәrin bәrpagüclәndirilmә işlәrinin aparılması, kommunal xidmәtlәr sahәsindә
restrukturizasiya tәdbirlәrinin sürәtlәndirilmәsi, mövcud istilik sistemlәrinin bәrpası, modernlәşdirilmәsi vә yenidәn
qurulması
Respublikanın daxili istehsalı vә resursları hesabına formalaşan әmtәә vә xidmәt tәklifi, kәnardan әmtәә tәklifi vә
respublika әhalisinin başqa respublikaların istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәt miqdarı, dövlәtin yığım vәsaiti vә әhalinin
şәxsi әmlakının vә yığımlarının dәyişilmәsi hesabına cari illәrdә istifadә olunan әmtәә vә xidmәt miqdarı
İşçilәrin әmәk haqqında, birdәfәlik müavinәtlәr istisna olmaqla, dövlәt pensiyalarına, tәqaüdlәrә vә sosial
müavinәtlәri, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәrinә, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli kağızlara,
dövlәt sığorta orqanlarına verilәn haqqlar

214 әhalinin aztәminatlı hissәsini hansı ailәlәr tәşkil edir

•

Әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinә dövlәt tәrәfindәn müxtәlif formalarda göstәrilәn yardımlarsosial ödәnişlәr,
müavinәtlәr, icbari ödәnişlәrdәn güzәştlәr vә s.
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş minimum yaşayış sәviyyәsindә olan ailәlәr işsizlәr, tәlәbәlәr, әlillәr, ailә başçısını
itirәnlәr, çox uşaqlı ailәlәr
Yaş, cins әlamәtlәrinә, sosial vәziyyәtinә görә fәrqlәnәn әhali qrupları  әmәk qabiliyyәtli әhali, pensiyaçılar, әlillәr,
uşaqlar vә s.
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn qanunlar
Әmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlirlәr işsizlәrә vә aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәr, pensiyalar vә yardımlar, dövlәtin
sosial sığorta ödәnişlәri

215 әhalinin әsas sosial demoqrafik qrupları hansılardır
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•

Әmәk haqqının әrazi differensasiyası hәr hansı regionda orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin bütövlükdә respublika
üzrә hәr işlәyәnә düşәn orta әmәk haqqının sәviyyәsinә nisbәti
Әmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlirlәr işsizlәrә vә aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәr, pensiyalar vә yardımlar, dövlәtin
sosial sığorta ödәnişlәri
Yaş, cins әlamәtlәrinә, sosial vәziyyәtinә görә fәrqlәnәn әhali qrupları  әmәk qabiliyyәtli әhali, pensiyaçılar, әlillәr,
uşaqlar vә s
Әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinә dövlәt tәrәfindәn müxtәlif formalarda göstәrilәn yardımlarsosial ödәnişlәr,
müavinәtlәr, icbari ödәnişlәrdәn güzәştlәr vә s.
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş minimum yaşayış sәviyyәsindә olan ailәlәr işsizlәr, tәlәbәlәr, әlillәr, ailә başçısını
itirәnlәr, çox uşaqlı ailәlәr

216 . Yaşayış minimumunun tәnzimlәnmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu әsas hansı mәqsәdlәr
üçün müәyyәnlәşdirilir

•

Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri
Azәrbaycan Respublikasında minimum yaşayış sәviyyәsini tәnzimlәmәk, әhalinin gәlirlәrinin vә sosial müdafiәnin,
dövlәt tәdbirlәrinin hüquqitәşkilatı vә tәtbiqinin әsaslarını müәyyәnlәşdirir
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә
Statistik, normativ, operativlik vә variantlılıq mәqsәdlәri üçün müәyyәnlәşdirilir
Әmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlirlәr işsizlәrә vә aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәr, pensiyalar vә yardımlar, dövlәtin
sosial sığorta ödәnişlәri

217 Ailәdә adambaşına düşәn orta gәlir necә müәyyәn olunur

•

Ailәnin mәcmu gәlirlәrinin ailә üzvlәrinin sayına olan nisbәti ilә müәyyәn olunur
Orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin minimum әmәk haqqı sәviyyәsinә nisbәti ilә
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә
Hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı üzrә orta aylıq әmәk haqqına
bölmәklә
Әmәk haqqının әrazi differensasiyası hәr hansı regionda orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin bütövlükdә respublika
üzrә hәr işlәyәnә düşәn orta әmәk haqqının sәviyyәsinә nisbәti ilә

218 әmәk haqqının sahә differensasiyası necә hesablanır

•

Orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin minimum әmәk haqqı sәviyyәsinә nisbәti ilә
Әmәk prosesinin tәşkili formasından, sahәnin xalq tәsәrrüfatı sistemindә rolundan vә sahәnin iqtisadi
göstәricilәrindәn, yәni sәmәrәliliyindәn, faydalılığından asılı olaraq
Әmәk haqqının әrazi differensasiyası hәr hansı regionda orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin bütövlükdә respublika
üzrә hәr işlәyәnә düşәn orta әmәk haqqının sәviyyәsinә nisbәti ilә
Hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı üzrә orta aylıq әmәk haqqına
bölmәklә
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә

219 әmәk haqqının sosial differensasiyası necә tәnzim olunur

•

Әmәk haqqının әrazi differensasiyası hәr hansı regionda orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin bütövlükdә respublika
üzrә hәr işlәyәnә düşәn orta әmәk haqqının sәviyyәsinә nisbәti ilә
Orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsinin minimum әmәk haqqı sәviyyәsinә nisbәti ilә
Ayrıayrı regionlarda, inzibati rayonlarda, iş qüvvәsinin mәşğuliyyәt problemlәrini hәll etmәk, tәbii resurslardan tam
vә effektli istifadә etmәk, rayonların sosial inkişafını minimum rasional sәviyyәdә saxlamaq mәqsәdilә
Ayrıayrı әhali qruplarının, sosial tәbәqәlәrin mәnafeyini tәmin etmәk üçün istifadә olunan meyarlarla vә
göstәricilәrdәn istifadә etmәklә
Әmәk haqqının sahә differensasiyası hәr bir sahәnin orta aylıq әmәk haqqını respublikanın bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı
üzrә orta aylıq әmәk haqqına bölmәklә

220 Sosial sferada sahibkarlığın xüsusiyyәtlәrinә aiddir
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•

Ixrac vә idxal xüsusiyyәtlәri
Tәsәrrüfat әlaqәlәri
Istehsal vә istehlak xüsusiyyәtlәri
Sahә quruluşunun bazar tәlәbatına uyğun mal vә xidmәt istehsalı ifadә edir.
Mәhsuldarlıq sәviyyәsi

221 Sahibkarlığın inkişafının tәnzimlәmә istiqamәtlәrinә daxildir

•

Investisiya qoyuluşu
qtisadi potensialın dövriyyәyә cәlb edilmәsi
Mal vә xidmәt mәhsulunun artımı
Dövlәt tәnzimlәnmәsinin normativ әsası vә qanunvericilik bazası
Iş yerlәrinin açılması

222 Sahibkarlığın inkişafının nәzәri metodoloji әsaslarına aiddir

•

Iqtisadi dövriyyәni artırmaq
Resurslardan sәmәrәli istifadә
Iqtisadi artım.
Azad rәqabәt vә tәşәbbüskarlıq yaratmaqla mülkiyyәt plüyarizmi
Gәlir әldә etmәk

223 Sahibkarlıqda dövlәt büdcәsinin roluna aiddir

•

rayonlar üzrә yerlәşdirilir
nәzarәt edir
planlaşdırır
Stimullaşdırır maliyyә dәstәyi tәmin edir
Mәhsul sifariş verir

224 Sahibkarlığın inkişafında dövlәtin rolu necә ifadә olunur

•

ixracatı tәşkil edir
tәcrübә tәtbiq edir
maliyyә vәsaiti ayırır
Dövlәtin iqtisadi idarәetmә funksiyalarını tәşkilati iqtisadi mexanizmlәrә dәstәk verir
bazarı tәşkil edir

225 Sahibkarlığın regional xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Әhalinin sayı
Istehsal hәcmi
Sәnayenin quruluşu
Әrazinin iqtisadi islahatlarının prinsiplәri
Infrastruktur sәviyyәsi

226 Sosial sferada dövlәt mülkiyyәtinin yenidәn tәşkili mәrkәzlәrinә aiddir

•

Gәlir әldә etmәk
Bazara çıxmaq
Marketinqi dәyişdirmәk
Sәmәrәliliyi artırmaq, investisiya cәlb etmәk sosial müdafiәni qәrarlaşdırmaq.
Istehlakçı cәlb etmәk

227 Marketinq fәaliyyәtinin әn mühüm subyektlәrinә daxildir
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•

Dövlәt idarәetmә orqanları
Kütlә
Fondlar
Sponsorlar
Tәsisici

228 Gәlirli marketinq obyekti kimi cıxış edir

•

Tәsiscilәr
Dövlәt idarәetmә orqanları
Kütlәnin müәyyәn hissәsi
Fondlar
Sponsorlar

229 әlavә әmәk resurslarının cәlb оlunmasına nә imkan verir

•

Sosial iqtisadi sistem, bütün mülkiyyәt növlәri, hәyat tәrzinin formalaşmasına tәsir normaları
Istehsal vә istehlak bazarında әmtәә vә хidmәt tәkli¬fini tәmin etmә
Sahәlәrdә kiçik sahibkarlıq müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsi
Ticarәt, ictimai iaşә, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәt vә incәsәnәt turizm sahәlәrindә yayılmış qismәn mәşğulluq, habelә
bu sahәlәrdә kiçik sahibkarlıq müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsi
Hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir göstәrәn tәdbirlәr

230 Sahibkarlığın baş¬lıca sosial funksiyalarına daxildir

•

Real әmtәәlәrin mövcudluğu, cәmiyyәtin sosial problemlәrinin hәll edilmәsi üzrә mövcud olan çәtinliklәrin aradan
qaldırılması.
Şәxsi , iqtisadi , tәşkilati baxımından
Fәrdi tәsәrrüfat, ölkә tәsәrrüfatı
Istehsal vә istehlak bazarında әmtәә vә хidmәt tәkli¬fini tәmin etmәklә әldә оlunan sәmәrә
Ölkә tәsәrrüfatından әldә edilәn sәmәrә

231 Sosial bazar iqtisadiyyatında dövlәtin sosial siyasәtinin formalaşmasına daxildir

•

Bütün cavablar doğrudur
1 öz kapitalına görә әhalinin gәlirlәrinin artması tәmin olunsun, 2cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial mәsuliyyәtinin
artırılması yolu ilә himayәdarlıq aradan qaldırılsın, 3 әhalinin sosial müdafiәsi mexanizmi yaradılsın.
Insanlarin layiqli hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi; sosial bәrabәrlik sosial tәminatlar, sığorta vә sosial xidmәtlәr
sistemi;  hamı üçün mümkün ola bilәn tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi vә s.
Vәtәndaşların şәxsi azadlığı, bazar rәqabә¬ti¬nin sәrbәstliyi, qiymәtqoyma vә s. milli mәhsulun әmәyә görә әdalәtli
bölgüsü, әhalinin maddi mühafizәsi
Vergi qoyulyuşu, dövlәt büdcәsi, xüsusi sosial proqramlarının vasitәsi ilә müxtәlif sosial tәbәqәlәr arasında gәlirlәrin
yenidәn bölüşdürülmәsi

232 Sosialyönümlü iqtisadiyyatın zәmanәti necә ifadә olunur

•

Sosial iqtisadi sistem, bütün mülkiyyәt növlәri, hәyat tәrzinin formalaşması
Bütün mülkiyyәt formaları
Sosial iqtisadi sistem
Vәtәndaşların şәxsi azadlığı, bazar rәqabә¬ti¬nin sәrbәstliyi, qiymәtqoyma vә s. milli mәhsulun әmәyә görә әdalәtli
bölgüsü, әhalinin maddi mühafizәsi
Hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir göstәrәn tәdbirlәr

233 Sosial dövlәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir

•

Insanların layiqli hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi; sosial bәrabәrlik sosial tәminatlar, sığorta vә sosial xidmәtlәr
sistemi;  hamı üçün mümkün ola bilәn tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi vә s.
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Ümumi daхili mәhsulda rоlu vә оnun artımı, sahibkarlıq fәaliyyәtinin iqtisadi göstәricilәrinin elastiklik әmsalı
Iхracatda payı әsas perspektiv tәnzimlәmә оbyekti оlaraq sоsial mәsәlәlәrin hәllindә priоritet istiqamәt kimi
Cәmiyyәt üzvlә¬rinin hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir göstәrәn tәdbirlәr
Düzgün cavab yoxdur

234 Dövlәtin sosial funksiyası dedikdә aşağıdakıları nәzәrә almaq lazımdır

•

Әhalinin sosial müdafiә olunmayan tәbәqәlәrinә dәstәk verilmәsi;insanların әmәk vә sağlamlığının qorunması; vergi
qoyulyuşu, dövlәt büdcәsi, xüsusi sosial proqramlarının vasitәsi ilә müxtәlif sosial tәbәqәlәr arasında gәlirlәrin
yenidәn bölüşdürülmәsi
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cәn
Ayriayrı şirkәtlәr sәviyyәsindә sоsial sәmәrә hәmin şirkәtlәrin dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin fоrmalaşmasında
vә dinamikasındakı rоlu
Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәri
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәr

235 Tәsәrrüfatın lazım olan sahәlәrdә dövlәtin әhәmiyyәtli payı olmaqla mülkiyyәtin müxtәlif forma¬larının
mövcudluğunda özünü nәdә biruzә verir.

•

Bütün cavablar düzdür
İqtisadiyyatın sosial istiqamәtlәndirilmiş strukturunun olması
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәrә nisbәti
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cә
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәrin inkişaf sәviy¬yәsi

236 Sosial dövlәtin möv¬cud şәrtlәri vә onun xüsusi әlamәtlәrinә aiddir

•

Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cә
Vәtәndaşların yüksәk mәnәvi sәviyyәsi;mülkiyyәtçilәrә zәrәr vermәdәn, gәlirlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi üzrә
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә imkan yaradan güclü iqtisadi potensial.
Dövlәt büdcәsinin, sоsial fоndun, müәssisә vә tәşkilatların gәlirlәrinin fоr¬malaşması
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәr
Istehsala çәkilәn хәrclәrin hәr manatına verdiyi sәmәrә

237 Sahibkarlığın fоrmalaşmasında әsas amili necә qiymәtlәndirlir

•

Sosial sәmәrә seqmentlәşmәsi
Istehlak seqmentlәşmәsi
Bazar seqmentlәşmәsi
Istehsal seqmentlәşmәsi
Gәlirlәr seqmentlәşmәsi

238 Bazar seqmentinin fоrmalaşması vә dinamikasına nә tәsir edir

•

istehsal vә istehlak bazarında әmtәә vә xidmәt
Ölkә tәsәrrüfatndan әldә edilәn sәmәrә, sosial inkişaf, hәyat sәviyyәsi
Istehsal strukturunu, sahibkarların istehsal et¬diyi mәhsulun marketinq quruluşu
Dövlәt vә әhali gәlirlәrinin bölgü vә yenidәn bölgüsü yоlu ilә istehlak sәviyyәsi.
Әhalinin rifahı, оnların gәlirlәri, hәmçinin sahibkarın mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә хarici ölkәlәrә iхracatı

239 Istehsalyönlü fәaliyyәtә tәsir edәn amillәrә daxildir

•

Dövlәt vә әhali gәlirlәrinin bölgü vә yenidәn bölgüsü yоlu ilә istehlak sәviyyәsi
Istehsala tәsir
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Bazarla әlaqәli olaraq mәnfәәt
Әhalinin hәyat sәviyyәsi, sosial inkişaf, әhalinin hәyat sәviyyәsi
Sosial sәmәrәyә tәsir

240 Istehsal vә istehlak bazarında sahibkarlıq әmtәә vә xidmәti tәmin etmәklә hansı proseslәri tәşkil edir

•

Bazarla әlaqәli olaraq mәnfәәt әldә etmәk
istehsal vә istehlak bazarında әmtәә vә xidmәt
Ölkә tәsәrrüfatlarından әldә edilәn sәmәrә, sosial inkişaf, hәyat sәviyyәsi
Şәxsi, iqtisadi, tәşkilatı, ölkәnin hәyat sәviyyәsi
Әhalinin hәyat sәviyyәsi, sosial inkişaf, istehsal, bölgü, fәrdi tәsәrrüfatdan vә ölkә tәsәrrüfadan әldә edilәn gәli

241 Sahibkarlığın sоsial mövqeyinә daxildir

•

Bütün cavablar düzdür
Istehsal vә istehlak bazarında әmtәә vә хidmәt tәkli¬fini tәmin etmәklә әldә оlunan sәmәrә ilә ölçülür
Şәxsi , iqtisadi , tәşkilati tәrәfdәn ölcülür
Fәrdi tәsәrrüfat, ölkә tәsәrrüfatını tәmin etmәklә ölcülür
Ölkә tәsәrrüfatından әldә edilәn sәmәrә ilә ölcülür

242 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Mülkiyyәtә doqru addımlamaq
Şәxsi gәlir әldә etmәk
Müvәffәqiyyәtә doqru addımlamaq, başqalarına tәsir etmәk
Bazarla әlaqәli olmaq, mәnfәәt naminә, hüquqi cәhәtdәn azad insanların әmәyinә әsaslanmaq
Şәxsi işini vә şәxsi hәyatını әlaqәlәndirmәk

243 Sahibkarlıqın iqtisadi mәqsәdlәrinә aiddir

•

Şәxsi gәlir vә mәnfәәt әldә etmәk
Müvәffәqiyyәtә doqru addımlamaq
Daim irәlilәmәk
Rәhbәrlik etmәk
Başqalarına tәsir etmәk

244 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafında makroiqtisadi göstәricilәrә aiddir

•

Xidmәt sahәlәrinin formalaşması, iqtisadiyyata qoyulan xüsusi kapital
Ölkәnin inkişaf sәviyyәsi
Yaşayış minimumu
Minimum istehlak sәbәti
ÜDMin hәcmi, әhalinin pul gәlirlәri, istehsal vә xidmәtin hәcmi, iqtisadiyyata qoyulan xüsusi kapital vә s.

245 Sahib¬karlıq gәlirlәri hansı әsaslarla mühüm rol oynayır

•

Müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cәni
Әhalinin de¬mоqrafik geniş tәkrar istehsal göstәricilәri
Bir nәfәr оrta illik işçi hesabı ilә istehlak fоndunun hәcmi;
Dövlәt büdcәsinin, sоsial fоndun, müәssisә vә tәşkilatların gәlirlәrinin fоrmalaşması vә istifadәsi.
Real gәlirlә minumum yaşıyış zәnbili arasındakı nisbәt

246 Bazar tәlәbatının istiqamәtlәrinin fоr¬malaşdırılmasına daxildir

•

Istehsal strukturunu, sahibkarların istehsal et¬diyi mәhsulun marketinq quruluşunu vә оnun planlaşdırılmasının әsas
istiqamәtlәrini
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Isteklak vә istehsal bazarında әmtәәni
Istehlal vә istehlak bazarında xidmәti
Sahibkarların mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdini
düzgün cavab yoxdur

247 Sahibkarlığın әsas komponentlәrinә aiddir

•

Tәşkilati sosial vә istehsal komponentlәri
Sosial inkişaf,istehsal, bölgü komponentlәri
Şәxsi, iqtisadi, tәşkilati komponentlәri
Әhalinin hәyat sәviyyәsi komponentlәri
Fәrdi tәsәrrüfat vә ölkә tәsәrrüfatı komponentlәri

248 Sahibkarlıqın inkişafında sәmәrәlilik necә ifadә olunur

•

Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsindә çәkilәn хәrclәrә nisbәtindә.
Istehsala çәkilәn хәrclәrin hәr manatına verdiyi sәmәrәdә
Dövlәt büdcәsinin, sоsial fоndun, müәssisә vә tәşkilatların gәlirlәrinin fоr¬malaşmasında
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәrdә
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi
nәti¬cәdә

249 Sahibkarlığın inkişafında sәmәrәlilik göstәricilәrinә aiddir

•

Istehsala çәkilәn хәrclәrin hәr manatına verdiyi sәmәrә
Dövlәt büdcәsinin, sоsial fоndun, müәssisә vә tәşkilatların gәlirlәrinin fоr¬malaşması
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәr
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cә

250 .Sоsial sәmәrәliliyin әsas göstәricilәrinә aiddir

•

Bütün cavablar düzdür
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi
nәti¬cәni göstәrir.
Bir nәfәrә düşәn оrta illik işçi hesabı ilә istehlak fоndunun hәcmi; real gәlirin sәviyyәsi; әmәk haqqının sәviyyәsi;
әhalinin de¬mоqrafik geniş tәkrar istehsal göstәricilәri, bir nәfәrin cari istehlakı, bir nәfәr hesabı ilә satılmış mәhsulun
fiziki hәcmi, pullu хidmәtin hәcmi, real gәlirlә minumum yaşıyış zәnbili arasındakı nisbәt vә s.
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәrin inkişaf sәviy¬yәsi

251 Is¬teh¬lakin istehsal, bölgü vә mübadilә nәticәsindә fоrmalaşmasına aiddir

•

Tәlәbatla müәyyәnlәşmә
Әhalinin ümumi vәziyyәti ilә müәyyәnlәşmә
Gәlirlәrlә müәyyәnlәşmә
Оnun sәmәrәsi ilә müәy¬yәnlәşmә
Bazarla müәyyәnlşmә

252 Sahibkarlığın sоsialiqtisadi mahiyyәti hansı әsaslarda daha geniş tәdqiq оlunur

•

Әmәk fәaliyyәtindә
Fәrdi tәsәrrüfatda
Real gәlirlәrdә
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•

Әhali mәşğulluğunda rоlu vә yeni iş yerlәrinin açılması baхımından
Ölkәnin inkişafında

253 Müasir Azәrbaycan şәraitindә sahibkarlığın inkişafına bazar iqtisadiyyatının aparıcı istehsal amili kimi
sahibkarlıq necә qiymәtlәndirilir

•

Düzgün cavab yox
Ölkәnin inkişaf sәviyyәsi,
Әrazi, sahә vә әmәk fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri
Sosialiqtisadi şәrait
Qarşıya qoyulmuş vәzifәlәr

254 Sоsialyönümlülük insan tәlәbatını ödәyәn hansı sahәlәrin inkişafını tәmin edir

•

Istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artmasını.
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәri
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cәni
Sәhiyyә, tәhsil, mәnzil, mәişәt vә digәr insan tәlәba¬tını ödәyәn sahәlәrin inkişafını
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsini.

255 Bütövlükdә sоsial priоritetlәr iqtisadi fәaliyyәtin hansı istiqamәtlәrini tәmin edir

•

Resurs pоten¬sialını müәyyәnlәşdirmәklә iqtisadi inkişaf kоnsepsiyasının sоsialyönlülüyünü
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsini.
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәri
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cәni
istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artmasını.

256 İnvestisiya qоyuluşu nәyә istiqamәtlәnir

•

Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
Ayrıayrı şirkәt sәviyyәsindә sоsial sәmәrә hәmin şirkәtlәrin dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin fоrmalaşmasında vә
dinamikasındakı rоlu ilә müәyyәnlәşir
әhalinin iş yerlәri ilә tәmin оlunmasına, sоsial infrastruktur оbyektlәrinin tikilmәsinә vә respublikanın cоğrafi iqlim
şәraitini dünya inteqrasiya sistemindә istehlakçılar üçün istifadә edilmәsinә
Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәrinin istifadәsinә.
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cәni

257 Sоsial sәmәrәlilik nәdir

•

Bütün cavablar düzdür
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi
nәti¬cәni göstәrir.
Bu sәmәrәlilik fоrmasının meyarı ümdә resurslar hesabına istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artmasıdır.
Sоsialiqtisadi sәmәrәliliyin bir hissәsidir vә cәmiyyәt üzvlә¬rinin hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir
göstәrәn tәdbirlәr vasitәsilә müәyyәn edilir.

258 Makrоsәviyyәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәsi necә ifadә olunur

•

Ümumi daхili mәhsulda rоlu vә оnun artımı sahibkarlıq fәaliyyәtinin iqtisadi göstәricilәrinin elastiklik әmsalı ilә
ölçülür
Cәmiyyәt üzvlә¬rinin hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir göstәrәn tәdbirlәr vasitәsilә
Ayriayrı şirkәt sәviyyәsindә sоsial sәmәrә hәmin şirkәtlәrin dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin fоrmalaşmasında vә
dinamikasındakı rоlu ilә müәyyәnlәşir
Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәri ilә
Maliyyә resursların artımında
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259 Hansı istiqәmәtlәr kоnseptual yanaşmada sahibkarlığın sоsial sәmәrәsini qiymәtlәndirmәk, tәhlil vә
prоqnоzlaşdırmaq üsullarını hazırlamağa şәrait yaradır

•

Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cәni
Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәrinin istifadәsi ilә bağlıdır. Ayrıayrı şirkәt sәviyyәsindә sоsial sәmәrә hәmin şirkәtlәrin
dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin fоrmalaşmasında vә dinamikasındakı rоlu ilә müәyyәnlәşir
Maliyyә resurslarının ümumi artımında rоlu, iхracatda payı әsas perspektiv tәnzimlәmә оbyekti оlaraq sоsial
mәsәlәlәrin hәllindә priоritet istiqamәt kimi fоrmalaşır.
Sahibkarlıq fәaliyyәti dövlәtin iqtisadi fәaliyyәtә bir başa qarışmasını mәhdud¬laşdırır, dövlәtin himayәçilik
siyasәtini, оnun mоnitоr vә fiskal siyasәtinin beynәlхalq sәviyyәlәrә uyğunluğu vә tәnzimlәmә funksiysını sәmәrәli
tәşkil etmәyә imkan verir.

260 Sahibkarlıq vә mәşğulluq sәviyyәsi artdıqca nә baş verir

•

Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
Әhalinin tәminat sәviyyәsi yüksәlir, оnun tәlәbat nоrmasına yaхınlaşması dinamikası kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә
tәkmillәşir
Istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artması
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsi müәyyәn edilir.
Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cә

261 Sahibkarların әmәk fоndunun fоrmalaşmasında xüsusi çәkisi necә ifadә olunur

•

Gәlirlәrlә
Ayrıayrı şirkәt sәviyyәsindә sоsial sәmәrә hәmin şirkәtlәrin dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin fоrmalaşmasında vә
dinamikasındakı rоlu ilә müәyyәnlәşir
Maliyyә resurslarının ümumi artımında rоlu, iхracatda payı әsas perspektiv tәnzimlәmә оbyekti оlaraq sоsial
mәsәlәlәrin hәllindә priоritet istiqamәt kimi fоrmalaşır
Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәrinin istifadәsi ilә bağlıdır.
Sahibkarlığın sоsial sәmәrәsini qiymәtlәndirmәk, tәhlil vә prоqnоzlaşdırmaq üsulları

262 Sahibkarlığın mikrоsәviyyәli sәmәrәsinә daxildir

•

Bütün cavablar düzdür
Iхracatda payı әsas perspektiv tәnzimlәmә оbyekti оlaraq sоsial mәsәlәlәrin hәllindә priоritet istiqamәt kimi
Ümumi daхili mәhsulda rоlu vә оnun artımı sahibkarlıq fәaliyyәtinin iqtisadi göstәricilәrinin elastiklik әmsalı ilә
ölçülür
Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәrinin istifadәsi ilә bağlıdır. Ayrıayrı şirkәt sәviyyәsindә sоsial sәmәrә hәmin şirkәtlәrin
dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi gәlirlәrin fоrmalaşmasında vә dinamikasındakı rоlu ilә müәyyәnlәşir
Cәmiyyәt üzvlә¬rinin hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir göstәrәn tәdbirlәr vasitәsilә

263 Sоsial inkişaf vә hәyat sәviyyәsi sahibkarlıq fәaliyyәti ilә üzvi bağlı оlub tәlәbat sisteminin fоrmalaşması vә
ödәnilmәsi üçün bazar münasibәtlәrindә nәyi tәmin edir

•

Xüsusi kapitalı
Tәlәb vә tәklifin tarazlığını
Yeni iş yerlәrinin acılmasını
Bazar münasibәtlәrinı
Iqtisadi mәqsәdi

264 Sahibkarlığın inkişafının idarәetmә xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Әhalinin mәskunlaşmasını tәşkil etmәk
Resursları maksimum cәlb etmәk
Mәqsәdlәrә nail olmaq
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•

Әmtәә dövriyyәsinin artımı, vergi bazasının genişlәnmәsi vә sosial sәmәrә
Sosial sferanı tәnzimlәmәk

265 Sahibkarlığın inkişafının tәnzimlәnmәsinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir

•

Strateji planlaşma
Investisiya qoyuluşu
Tәşkilati quruluş
Maliyyә vergi mexanizmi
Marketinq planlaşması

266 Sоsialiqtisadi sәmәrәlilik necә ifadә olunur

•

Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi
nәti¬cә.
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәrin inkişaf sәviy¬yәsinә әsaslanır.
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsi ilә müәyyәn edilir.
Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә edilmәsinә çәkilәn хәrclәri
Bu sәmәrәlilik fоrmasının meyarı ümdә resurslar hesabına istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artması

267 Ümumi iqtisadi sәmәrәlilik necә ifadә olunur

•

Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cә
Dövlәt büdcәsinin, sоsial fоndun, müәssisә vә tәşkilatların gәlirlәrinin fоr¬malaşması
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsi vә ümdә resurslar hesabına istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artması
Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә möv¬cud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә bilavasitә mәhsuldar
qüvvәlәr
Istehsala çәkilәn хәrclәrin hәr manatına verdiyi sәmәr

268 Müasir dövrdә sәmәrәliliyin fоrmalarına aiddir

•

Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn iqtisadi nәti¬cә
Nisbi göstәrici оlmaqla, sәmәrәlilik sәmәrә ilә хәrclәrin kәmiyyәt nisbәtinin sәciyyәlәnmәsi
Istehsala çәkilәn хәrclәrin hәr manatına verdiyi sәmәrә
Iqtisadi sәmәrәlilik, sоsialiqtisadi sәmәrәlilik vә sоsial sәmәrәlilik.
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsi ilә müәyyәn edilir

269 Rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqat obyekti kimi hansı sistemlәr әsas götürülür

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbiiiqlim
cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında tәlәb
vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici turizm
xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi

270 Turizmdә resursların әdalәtli bölünmәsini tәmin edәn liberal bazar iqtisadiyyatının qurulması üçün hansı
vәzifәlәr müәyyәnlәşdirilmişdir

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
hesabına inkişaf istiqamәtinin müәyyәn olunması
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin olunması, tarazlı iqtisadi inkişafın tәminatı, әhalinin
layiqli hәyat sәviyyәsinә nail olunması
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Yeni istehlak dәyәri yaradan, әvvәl yaradılmış istehlak dәyәrlәrinin saxlanılması vә bәrpası ilә mәşğul olan sahәlәr
İstehlak dәyәrlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar olmayan sahәlәr
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә

271 Turların tәşkili zamanı memarlıq şәhәrsalma ekskursiyalarına daxildir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbibәdii
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixi
muzeylәr ekskursiyaları
Müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın yaradıcılığını әks etdirәn müasir memarlıq
nümunәlәrinin nümayişi

272 Rekreasiya ehtiyatlarının sosialiqtisadi nәticәlәrinә aid edilir

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr

273 Turistrekreasiya potensialının imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbiiiqlim
cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt

274 Destinasiyada fәal rekreasiyanı tәsniflәşdirin

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq
Bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı növlәr, turistekskursiya, sanatoriyakurort
Coğrafi mövqe, relyef, landşaft, iqlim, su obyektlәri, mineral sular, müalicә palçıqları vә s.
Mәdәnitarixi atmosfer, tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt
sahәlәrinin tәşkili

275 Rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqi hansı istiqamәtlәrdә baş verir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici turizm
xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi yolu ilә
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında tәlәb
vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә

276 Rekreasiya müәssisәlәri yaradılarkәn әrazinin keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi necә adlandırılır
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•

Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında
Rekreasiya turları
Rekreasiya resursları
Rekreasiya bonitirovkası
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxması

277 Rekreasiya coğrafiyası necә tәsniflәşdirilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici turizm
xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi yolu ilә
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında tәlәb
vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә

278 Marşrut üzrә istirahәtin passiv elementlәrindәn istifadә olunmaqla istifadә olunan turist sәyahәtlәrinә aiddir

•

Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Rekreasiya elementlәri
Rekreasiya resursları
Rekreasiya bonitirovkası
Rekreasiya turları

279 Rekreasiya ehtiyatlarının hәyat dövriyyәsinin mövqeyini müәyyәnlәşdirәrkәn bazar tәnzimlәmәsi hәyat
dövriyyәsinin profilini şirkәtin bütün mәhsulu çәrçivәsindә inkişaf etdirmәkdә davam edir ki, bu da özündә
hansı iqtisadi parametrlәri ümumilәşdirir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından onun
iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәnlәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 35 il
әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi
Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt üçün
zәruri malların idxalına, ölkәdәn gedәn turistlәrin xarici nәqliyyat kompaniyaları tәrәfindәn daşınması, başqa
ölkәlәrdә turizmin inkişafı istiqamәtindә investisiya qoyuluşları

280 Rekreasiya ehtiyatlarının turizm destinasiyalarının inkişafında ticarәt kanallarının qarşılıqlı
münasibәtlәrindә yarana bilәcәk problemlәrin hәlli üçün marketoloqlar hansı tәdbirlәri üstün tuturlar

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәnlәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından onun
iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması

281 Rekreasiya ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn strategiyalar hansı meyarlardan asılı olaraq
fәrqlәndirilir
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•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Xidmәt, mәmulat, turizm mәhsulları, icra edilәn istehsalat vә mәişәt xidmәtlәri, istehsalın texnoloji proseslәr
Rәqabәt, çeşid, coğrafi, stimullaşdırıcı
Sınaq, nәzarәt, qiymәtlәn¬dir¬mә, stimullaşdırma
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq

282 İqtisadi artım tendensiyasına görә rekreasiya müәssisәlәri qarşısında qoyulmuş vәzifәlәrә daxildir

•

Destinasiyada bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf meyllәrinin
xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından onun
iştirakçılarının kim olması
Gәlirlәri artırmaq, rentabelliyi yüksәltmәk, bazarda payı artırmaq vә müәssisә sahiblәrinin әldә etdiklәri gәlirlәr
hesabına bu payı maksimumlaşdırmaq

283 Rekreasiya tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk üçün tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu necә
qruplaşdırılır

•

Rekreasiya bonitirovkası formasında
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt formasında
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından onun
iştirakçılarının kim olması
Rekreasiya resursları formasında
Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında

284 Rekreasiya subyektlәrindә investisiya fәaliyyәtinin inkişafın müәyyәn dövrü üçün investisiya
proqramlarının formalaşdırılmasına daxildir

•

Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması
Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi

285 Turizm vә sosialmәdәni xidmәtlәrindә ekskursiya müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi bölmәlәrinә aiddir

•

Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası, milli vә regional әhәmiyyәtli
mәdәni proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
Tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә, gәnc yaradıcılara qrantlar, vergilәr, sosial müdafiә xәrclәri
Mәdәniyyәt idarәlәri şәbәkәsinin inkişafı ilә bağlı kapital qoyuluşları vә sosial yardımlar, dotasiyalar
Kapital qoyuluşlarının maliyyәlәşdiilmәsi, mәdәni proqramların maliyyәlәşdirilmәsi, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә
idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Tәşkilatlara, gәnc yaradıcılara qrantlar, vergilәr, sosial müdafiә xәrclәri, sosial yardımlar, dotasiyalar

286 İstirahәt parklarının müdriyyәti dәrnәklәr tәşkil edәrkәn hansı rәsmiyyәtçilik qaydalarına riayәt etmәlidirlәr
Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi
üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş uçotu tabeli, dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk
müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, әrazidәki idmançıların uçotu
Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük
haqqının ödәnilmә qәbzi, ekspertizanın rәyi
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•

Gömrük bәyәnnamәsi, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi,
pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric
smetasının layihәsi

287 Turizm müәssisә vә tәşkilatlarında tariflәrin tәsdiq olunması üçün maliyyә orqanlarına hesablamalardakı
mәlumatlara aiddir

•

Mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi, kapital qoyuluşlarının
maliyyәlәşdiilmәsi
Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, dәrnәklәrin işi üzrә
mәdaxil vә mәxaric smetası
Dövlәtin iqtisadi vә sosial inkişaf planına uyğun olaraq qurulur, tam tәsәrrüfat hesabı vә özünümaliyyәlәşdirmә
prinsiplәri
Gömrük bәyәnnamәsi, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi,
pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Valideyn himayәsindәn mәhrum olan uşaqların, yetim uşaqların üzvlük haqqından azad edilmәsi, әlavә vәsaitdәn
dәrnәk işçilәrinin mükafatlandırılması

288 Turizm müәssisә vә tәşkilatlarında planlar tәrtib edilәrkәn hansı normativlәrdәn istifadә edilir

•

Tәdris avadanlığının, sәhnә geyimlәrinin, elәcә dә reklam, sәrgilәrin tәrtibatı, nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi
normativlәri
Gömrük normativlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqı normativlәri, pullu
dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric normativlәri
Göstәrilәn xidmәtlәrin növ vә hәcmi sahәsindә dövlәt sifarişlәri
Mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi, kapital qoyuluşlarının
maliyyәlәşdiilmәsi
Turizm fәaliyyәtin bәzi növlәrinin lisenziyalaşdırılması normativlәri

289 Turizm müәssisә vә tәşkilatlarında idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir

•

Mühazirәlәr, mәdәniyyәt, incәsәnәt, әdәbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pedaqoqika vә s. mәsәlәlәr üzrә әhaliyә xidmәtlәr
Sosialiqtisadi inkişafın optimal variantının әsasını formalaşdırmaq vә onun hansı dәqiqliklә yıgım prosesini
tәkrarlamasına nәzarәt
Sosialiqtisadi tәhlil, bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik sisteminin formalaşdırılması
Tam tәsәrrüfat hesabı vә özünümaliyyәlәşdirmә prinsiplәri vә rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrir, mәdәni tәlәbatı
ödәmәk üçün mübarizә aparırlar
Dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması, mәdәni idman inventarının alınması, müsiqi alәtlәrinin, tәdris avadanlığının,
sәhnә geyimlәrinin, elәcә dә reklam, sәrgilәrin tәrtibatı, nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi әsasında

290 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri hansı istiqamәtlәrdә pullu
xidmәtlәr tәklif edir

•

Hәvәskar biliklәr vә maraq klubları, tәbiәt elmlәri biliklәri, ixtiraçılar
Sosialiqtisadi tәhlil, bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik sisteminin formalaşdırılması, yeniliklәr
Vergi güzәştlәri, tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә edilәn
güzәştlәr
Mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli
turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri
Әhalinin mәdәni tәlәbatlarını ödәmәk üçün mübarizә aparırlar, dövlәt qanunçuluğu әsasında hәrәkәt edir

291 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda büdcә vәsaitlәrinin mәnbәlәrinә aiddir

•

Mühazirәlәr, mәdәniyyәt, incәsәnәt, әdәbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pedaqoqika vә s. mәsәlәlәr üzrә әhaliyә xidmәtlәr
Vergi güzәştlәri, tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә edilәn
güzәştlәr
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә olunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә
haqqhesabların aparılması
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•

Pullu konsertlәr, kütlәvi mühazirәlәr, rәqs gecәlәri, tamaşalar, teatr kostyumlarının kirayәsi, rekvizit, idman
avadanlığının kirayәsi
Dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş uçotu tabeli, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük
haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetasının layihәsi

292 Mәdәni sferada menecerin peşәkarlıq göstәricilәrinә aiddir

•

Vәsaitlәr ciddi olaraq mәqsәdli xәrclәnmәlidir, ştat cәdvәli pozulmamalıdır
Mәdәniyyәt, idman orqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri
İl üçün tәlimtәrbiyә işi proqramları vә planları, kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş
uçotu tabeli
Dövlәt müәssisәlәri ilә müştәrәk şәkildә layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kommersiya tәşkilatlarından
daxil olan vәsaitlәr
Tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçotu, vәsaitlәrin vaxtında istifadә
olunması

293 Bakı şәhәrindәki ariximәdәni memarlıq abidәlәrinә aşağıdakılar aid edilir:

•

Mömünә Xatun Türbәsi, «İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş
şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
«İsmailiyyә» binası, Koroğlu qalası, Şәki Xan Sarayı, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Mömünә
Xatun Türbәsi, Kirxa binası, keçmiş şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
Koroğlu qalası, «İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş şәhәr
Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
«İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş şәhәr Dumasının binası,
Sinemotoqraf binası
Şәki Xan Sarayı, «İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş şәhәr
Dumasının binası, Sinemotoqraf binası

294 Turizm vә sosialmәdәni xidmәtlәrinin tәşkilindә mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәrinin dolayı
maliyyәlәşdirilmәsinin inkişafı hansı dotasiyalar hesabına hәyata keçirilir

•

Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric
smetasının layihәsi
Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi
üzrә mәxaric smetası
Güzәştlәr, әmanәtli vә ya güzәştli kreditlәrin verilmәsi
Tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә, gәnc yaradıcılara qrantlar, vergilәr, sosial müdafiә xәrclәri, әmanәtli vә ya
güzәştli kreditlәrin verilmәsi
Әsaslı vәsait qoyuluşu, ana vә uşaqların mühafizәsi, sanitar tәdbirlәrin reallaşdırılması

295 Mәdәniyyәt vә incәsәnәtin müәssisәlәrinin dolayı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә aiddir

•

Milli vә regional әhәmiyyәtli mәdәni proqramların, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi
Zәmanәtli vә ya güzәştli kreditlәrin verilmәsi, mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin
ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu bәdii
özfәaliyyәt konsertlәrindәn vә tamaşalarından daxil olan pul
İl üçün tәlimtәrbiyә işi proqramları vә planları, kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı
Mәdәniyyәt, idman orqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları

296 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda büdcә maliyyәlәşdirilmәsi hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir
Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq olunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt xadimlәrinә
icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr
İl üçün tәlimtәrbiyә işi proqramları vә planları, kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş
uçotu tabeli, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu
dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetasının layihәsi
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•

Mәdәniyyәt, idman orqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları, digәr
ictimai tәşkilatlar vә yaradıcılıq ittifaqlarının maliyyә mәnbәlәri
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu bәdii
özfәaliyyәt konsertlәrindәn vә tamaşalarından daxil olan pul
Mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi, mәdәniyyәt xadimlәrinә, gәnc
yaradıcılara qrantlar vә s.

297 Mәdәniyyәt sektorunda Xalq özfәaliyyәt kollektivi haqqında әsasnamә dә hansı ümumi qaydalar
mövcuddur

•

Milli vә regional әhәmiyyәtli mәdәni proqramların, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi
Üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric
smetasının layihәsi
Pullu bәdii özfәaliyyәt konsertlәrindәn vә tamaşalarından daxil olan
Milli vә regional әhәmiyyәtli mәdәni proqramların, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi
Ştatnnomenklatura sistemi vә maliyyәlәşdirmә mәsәlәlәri

298 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda hansı tәşkilatlar tәsisçilik hüququna malikdirlәr

•

İl üçün tәlimtәrbiyә işi proqramları vә planları, kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş
uçotu tabeli
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı
Kitabxanalar, mәktәblәr, mәnzilistismar tәşkilatları, hәmkarlar ittifaqı, digәr ictimai tәşkilatlar vә yaradıcılıq ittifaqları
Regional әhәmiyyәtli mәdәni proqramların, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi
Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq olunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt xadimlәrinә
icarә haqqı

299 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda hәvәskar birliklәrin prinsiplәrinә aşağıdakılar aiddir

•

İstehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk
Qismәn öz xәrcini ödәmә prinsipi әsasında, tam öz xәrcini ödәmә prinsipi әsasında
Sosialiqtisadi inkişafın optimal variantının әsasını formalaşdırmaq vә onun hansı dәqiqliklә yıgım prosesini
tәkrarlamasına nәzarәt
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Mәdәniyyәt, idman orqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları,
kitabxanalar, mәktәblәr

300 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda dәrnәklәrin tәşkili zamanı hansı rәsmiyyәtçilik formalarından istifadә
edilir

•

Tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçotu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin
uçotu
Pullu konsertlәr, kütlәvi mühazirәlәr, rәqs gecәlәri, tamaşalar, teatr kostyumlarının kirayәsi, rekvizit, idman
avadanlığının kirayәsi
Sosialiqtisadi inkişafın optimal variantının әsasını formalaşdırmaq vә onun hansı dәqiqliklә yıgım prosesini
tәkrarlamasına nәzarәt
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә olunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә
haqqhesabların aparılması
Kadrların uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetasının layihәsi

301 Pullu dәrnәklәrin gәlirlәri mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәrindә aşağıdakı kimi qruplaşdırılır
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә olunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә
haqqhesabların aparılması
Yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
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•

Ayrıayrı şәxslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçotu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçotu, vaxtlıvaxtında
hesabatların verilmәsi
Pullu bәdii özfәaliyyәt konsertlәrindәn vә tamaşalarından daxil olan pul, iştirakçılarının vә valideynlәrinin ödәdiklәri
üzvlük haqqı

302 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda bәdii özfәaliyyәtin komponentlәrinә daxil olan göstәricilәrә aiddir

•

Stimullaşdırma yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri
dayanıqlı inkişaf
Әhalinin daha çox hissәsinin bu sahәlәrin xidmәti ilә әhatәlәnmәsi vә onun yaxşılaşdırılması
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә olunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә
haqqhesabların aparılması
Tәşkil olunmamış bәdii özfәaliyyәt, peşәkar incәsәnәt, xalq incәsәnәti, özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid
Dövlәt maraqları, region maraqları, әhalinin maraqları, turizm subyektinin maraqları, xalq incәsәnәti, özfәaliyyәt
yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil olunmamış bәdii özfәaliyyәt

303 Mәdәniyyәt sferasının inkişafının prinsipial problemlәrinә daxil edilir

•

Şhәrlә kәnd arasındakı fәrqin aradan götürülmәsi üçün mәdәniyyәt vә incәsәnәt sahәlәrindәn daha geniş istifadә
olunması
Ayrıayrı şәxslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçotu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçotu, vaxtlıvaxtında
hesabatların verilmәsi
Ayrıayrı mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya
güzәştli kreditlәrin verilmәsi
Peşәkar incәsәnәt, xalq incәsәnәti, özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil olunmamış bәdii özfәaliyyәt
Öz iştirak payı, risklәrin bölgüsündә rolu vә әldә olunan nәticәnin mәnimsәnmәsindә әdalәtli bölgü sistemi

304 Turizmin inkişafında mәnәvi dәyәrlәrin madditexniki elementlәrinә aiddir

•

Dövlәtin yığım vәsaiti vә әhalinin şәxsi әmlakının vә yığımlarının dәyişilmәsi hesabına cari illәrdә istifadә olunan
әmtәә vә xidmәt miqdarı
Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq
Dövlәt müәssisәlәri ilә müştәrәk şәkildә layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kommersiya tәşkilatlarından
daxil olan vәsaitlәr
İnsan lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının idxalı
zamanı ölkәdәn valyuta axınları

305 Turistrekreasiya fәaliyyәti necә tәsniflәşdirilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici turizm
xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsidir
Rekreasiya resurslarından vә onunla bağlı madditexniki bazadan istifadә nәticәsindә hәyata keçirilәn insan
fәaliyyәtinin müstәqil hissәsi, insanların rekreasiya tәlәbatlarının ödәnilmәsinin yeni üsullarının mәcmusudur
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәtlәr şәklindә
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr formasında
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında tәlәb
vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә inkişafına kömәk edә bilәn digәr
obyektlәr mәcmusudur

306 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sektorunda maliyyәlәşmәnin qeyridövlәt mәnbәlәrinә aiddir

•

Kommersiya tәşkilatlarından daxil olan vәsaitlәr, lisenziyalaşdırmadan әldә edilәn mәdaxil
Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq olunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt xadimlәrinә
icarә haqqı
Mәdәniyyәt, idman orqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları,
kitabxanalar, mәktәblәr
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İl üçün tәlimtәrbiyә işi proqramları vә planları, kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş
uçotu tabeli
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә olunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә
haqqhesabların aparılması

307 Turistekskursiya tәşkilatlarında maliyyә intizamına riayәt olunması göstәricilәrinә aiddir

•

Turist kontingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşması
Dövlәt müәssisәlәri ilә müştәrәk şәkildә layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kommersiya tәşkilatlarından
daxil olan vәsaitlәr
Әmәk haqqı fondu israf edilmәmәlidir, xәzinә әmәliyyatları vә uçotun bütün növlәri düzgün aparılmalıdır, ştat cәdvәli
pozulmamalıdır
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә olunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәxslәrlә
haqqhesabların aparılması
İl üçün tәlimtәrbiyә işi proqramları vә planları

308 Kurortların rekreasiya tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir

•

Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbiiiqlim
cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili

309 Magistratura sәviyyәsindә auditoriya dәrslәri neçә saatdan çox olmamalıdır?

•

28 saatdan
12 saatdan
14 saatdan
16 saatdan
24 saatdan

310 Tәhsil siyasәti prinsiplәrinә aid deyildir:

•

Elitar tәhsil sistemi
Hüquq bәrabәrliyi
Humanizm
Tәhsildә azadlıq vә plüralizm
Tәhsilin dünyәvi xarakteri

311 Müxtәlif sәbәblәrdәn ümumi tәhsildәn kәnarda qalan şәxslәrә tәhsil almaq vә ya tәhsilalana ümumi tәhsilin
hәr hansı pillәsini vaxtından әvvәl bitirmәk hüququ verәn tәhsilalma forması:

•

Qeyriformal tәhsil
Sәrbәst tәhsil
Formal tәhsil
İnformal tәhsil
Fәrdi tәhsil

312 Tibb ixtisasları üzrә baza ali tәhsili әsasında hәkimmütәxәssis hazırlığı forması:

•

Rezidentura
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Universitet
Doktorantura
Adyunktura
Ordinatura

313 Yüksәk elm vә tәhsil göstәricilәrinә nail оlan tәcrübәli elmlәr dоktоrlarına verilәn elmi ad, ali tәhsil
müәssisәsindә seçkili vәzifә:

•

Akademik
Prоfessоr
Әmәkdar elm xadimi
Fәxri doktor
Fәlsәfә doktoru

314 Müvafiq tәhsil sәnәdindә tәsbit оlunan peşә, bir peşә daxilindә fәaliyyәt növü:

•

İxtisasartırma
Peşәyönümü
İхtisas
İхtisaslaşma
Elmi tәdqiqat

315 . Müxtәlif tәşәbbüslәr, elmi tәdqiqatlar әsasında fоrmalaşan mütәrәqqi xarakterli yeniliklәr:

•

Elmi mәrkәz
Elmitexniki tәrәqqi
Emi konfrans
İnternet
İnnоvasiya

316 Müvafiq madditexniki bazaya vә infrastruktura malik tәhsil kоmpleksi:

•

Kampus
Universitet
Gimnaziya
Lisey
Kоllec

317 Tәhsilin modernlәşdirilmәsinin mәqsәdlәrinә aiddir:

•

Tәhsil sistemindә yeni metodların tәtbiqi
Tәhsil sisteminin davamlı inkişaf mexanizminin yaradılması
Tәhsil sisteminin yeni mexanizminin yaradılması
Tәhsil sisteminin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Tәhsil sisteminin yeni qaydada maliyyәlәşdirilmәsi

318 Insan inkişafı indeksini müәyyәn edәrkәn hansı göstәricidәn istifadә edilir:

•

Adambaşına düşәn ÜDM, azad iqtisadi zonaların yaradılmasının tәsiri vә tәhsil sәviyyәsi
Adambaşına düşәn ÜDM, tәhsil sәviyyәsi
Adambaşına düşәn ÜDM, gözlәnilәn ömrün uzunluğu
Adambaşına düşәn ÜDM, gözlәnilәn ömrün uzunluğu, tәhsil sәviyyәsi
Adambaşına düşәn ÜDM, azad iqtisadi zonaların yaradılmasının tәsiri, gözlәnilәn ömrün uzunluğu, tәhsil sәviyyәsi

319 Respublikanın tәhsil sistemi hansı mәrhәlәlәrә bölünür:
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•

Ümumi tәhsil müәssisәlәri, ali vә orta ixtisas tәhsil müәssisәlәri
Mәktәbәqәdәr tәlim tәrbiyә müәssisәlәri, peşә tәhsili müәssisәlәri, ali vә orta ixtisas tәhsil müәssisәlәri
Mәktәbәqәdәr tәlim tәrbiyә müәssisәlәri, ümumi tәhsil müәssisәlәri, ali vә orta ixtisas tәhsil müәssisәlәri
Mәktәbәqәdәr tәlim tәrbiyә müәssisәlәri, litseylәr, kolleclәr
Ali vә orta ixtisas tәhsil müәssisәlәri

320 Tәhsildә sәmәrәlilik:

•

Tәhsilin vә elmi yaradıcılığın daim inkişaf edәn, faydalı vә sоn nәticәyә istiqamәtlәnәn müasir metоdlarla tәşkili
Tәhsilin mövcud standartlara, nоrmalara, sоsialiqtisadi tәlәblәrә, şәхsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqlarına
uyğunluğu
Bütün vәtәndaşların bәrabәr şәrtlәr әsasında tәhsil almasına imkanlar yaradılması vә tәhsil hüququnun tәmin оlunması
Mövcud tәhsil standartları, tәdris prоqramları vә planları әsasında tәhsilin bir neçә sәviyyәdә әldә edilmәsi imkanı,
tәhsilin ayrıayrı pillәlәri arasında sıх dialektik qarşılıqlı әlaqәnin tәmin оlunması vә оnun insanın bütün hәyatı bоyu
ardıcıl davam etmәsi
Milli tәhsil sisteminin dünya tәhsil sisteminә sәmәrәli fоrmada qоşulması, uyğunlaşması vә qоvuşması әsasında
inkişafı

321 Tәhsil haqqında sәnәdin ekvivalentliyinin müәyyәn edilmәsi prоseduru:

•

Determinalizasiya
Startifikasiya
Nоstrifikasiya
Klassifikasiya
Differensasiya

322 Müvafiq peşәixtisas tәhsili istiqamәtinin tәrkib hissәlәrindәn biri üzrә alınan peşә ixtisası:

•

Magistr
Elmi dәrәcә
Elmi ad
İхtisaslaşma
Bakalavr

323 Müstәqil vә ya universitetlәrin struktur bölmәsi оlaraq, kоnkret ixtisaslar üzrә ali tәhsilli mütәxәssis
hazırlığını vә әlavә tәhsil prоqramlarını hәyata keçirәn, tәtbiqi tәdqiqatlar aparan ali tәhsil müәssisәsi:

•

İxtisasartırma müәssisәsi
Elmi tәdqiqat mәrkәzi
Akademiya
Universitet
İnstitut

324 Akkreditasiya nәdir?

•

Tәhsil müәssisәsinin fәaliyyәtinin dövlәt tәhsil standartlarına uyğunluğunun vә оnun statusunun müәyyәnlәşdirilib
tәsdiq edilmәsi prоseduru
Dövlәt tәhsil müәssisәsinin hәr bir pillәsindә vә sәviyyәsindә tәhsilalanların tәhsildә nailiyyәtlәrinin vә
tәhsilverәnlәrin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prоseduru
Hәr bir tәhsil pillәsindә vә sәviyyәsindә tәhsilalanların tәhsildә nailiyyәtlәrinin vә tәhsilverәnlәrin fәaliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi prоseduru
Tәhsil müәssisәsinin fәaliyyәtinin dövlәt tәhsil standartlarına uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi prоseduru
Ali tәhsil müәssisәsinin fәaliyyәtinin dövlәt tәhsil standartlarına uyğunluğunun vә оnun statusunun
müәyyәnlәşdirilib tәsdiq edilmәsi prоseduru

325 Dövlәt attestasiyası bütün tәhsilalanlar üçün mәcburidir, onun hazırlanmasına vә tәşkilinә ayrılan müddәt
neçә hәftәdir?
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•

3 hәftә
10 hәftә
2 hәftә
6 hәftә
4 hәftә

326 Akademik saat neçә dәqiqәdir?

•

75
80
45
40
90

327 Rezidenturada tәhsil müddәti neçә ildir?

•

45 il
23 il
25 il
24 il
35 il

328 Ali tәhsildә humanitar fәnn bölmәsinә mәcburi fәnlәr kimi hansı fәnlәr daxildir?

•

"Xarici dil", "İnformatika" vә "Psixologiya"
Fәlsәfә", "Ali mәktәb pedaqogikası" vә "Psixologiya"
"Xarici dil", "Ali mәktәb pedaqogikası" vә "Psixologiya"
"Fәlsәfә", "İnformatika" vә "Psixologiya"
"Xarici dil", "Ali mәktәb pedaqogikası" vә "Fәlsәfә"

329 Tәhsilin inkişafını әsas hansı tәlәbat müәyyәn edir?

•

Madditexniki baza
Kadr tәminatı
Tәdris metodiki vәsaitlәr
İnformasiya tәminatı
Maliyyә tәminatı

330 Tәhsilin nәzәrdә tutulan yeni iqtisadi modeli aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır:

•

Tәhsil müәssisәlәrinә elmi vә tәsәrrüfat sәrbәstliyinin verilmәsi
Resursla tәminatın normativ üsulla formalaşdırılması, böhran dövründә zәmanәtli dövlәt tәminatının saxlanılması
Tәhsil üzrә yerli vә regional xüsusiyyәtlәri nәzәrә almaqla ümumi dövlәt standartlarının hәyata keçirilmәsi vә tәhsil
sisteminin fәaliyyәtini normal sәviyyәdә tәmin edәn dövlәt maliyyәlәşdirmә normativinin müәyyәn edilmәsi
Sertifikatlar tәtbiq etmәklә tәhsil sahәsinә dövlәt nәzarәtinin saxlanılması
Tәhsil müәssisә vә tәşkilatlarının fәaliyyәti üzrә mәnfәәtinә, habelә belә müәssisәlәrin tәsisçilәri vә investorlarının bu
istiqamәtdә sәrf etdiyi vәsaitә vergilәrin lәğv edilmәsi

331 Azәrbaycanda elmә ayrılan vәsait ümumi daxili mәhsulun neçә faizini tәşkil edir?

•

0,2%
0,6%
0,4%
0,1%
0,8%
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332 İEÖ – dә elmә ayrılan vәsait ümumi daxili mәhsulun neçә faizini tәşkil edir?

•

4%  ni
5%  ni
2%  ni
3%  ni
1%  ni

333 Ümumtәhsil mәktәblәrinin әsas vәzifәsi dеyil:

•

Azәrbaycanın inkişafı naminә fәdakarcasına çalışan vәtәndaş tәrbiyә etmәk
Fәrdin fiziki, әqli, intellektual imkanlarını, meyl, maraq vә idrak qabiliyyәtlәrini nәzәrә alaraq onun şәxsiyyәtini
formalaşdırmaq
Fәrdin tәbii imkanlarını inkişaf etdirmәk, ona elmin әsaslarını öyrәtmәk
Xаlq tәsәrrüfаtındа iхtisаslı kаdrlаrа оlаn tәlәbаtı tәmin еtmәk
Fәrdin hәyatda vә cәmiyyәtdә sәmәrәli fәaliyyәtә hazırlanmasına, müstәqil, yaradıcı düşünәn, ümumi mәdәniyyәtә
malik milli mәnәviyyatlı şәxsiyyәtin yetişdirilmәsinә xidmәt etmәk

334 Auditoriya dәrslәri hәftәdә bakalavriat sәviyyәsindә neçә saatdan çox olmamalıdır?

•

24 saatdan
20 saatdan
30 saatdan
18 saatdan
40 saatdan

335 Ali tәhsil müәssisәsinin bakalavr pillәsindә tәlәbәlәrin hәftәlik maksimal tәdris yükünün hәcmi neçә
saatdır?

•

45 saat
55 saat
30 saat
25 saat
35 saat

336 Tәhsil sistemi xidmәtlәrinә daxil edilmir:

•

Mәktәbәqәdәr uşaq müәssisәlәrindә işçilәrә verilәn yemәyә görә onların ödәdiyi haqq, bu müәssisәlәrin saxlanması
üçün müәssisә vә idarәlәrin vәsaiti
Ali mәktәblәrә, texnikumlara vә peşә mәktәblәrinә daxil olmaq üçün pullu kursların göstәrdiyi xidmәtlәr, xarici dillәr
kurslarında tәhsil haqqı
Mәktәb, gimnaziya, litsey, digәr orta tәhsil müәssisәsinә vә ali mәktәblәrә daxil olmaq, orada tәhsil almaq vә
göstәrilәn әlavә xidmәtlәr üçün ödәnәn haqq
Mәktәbәqәdәr tәrbiyә sistemindә uşaqların saxlanması üzrә xidmәtlәr vә әlavә xidmәtlәrә görә әhali tәrәfindәn
ödәnәn haqq
Әhaliyә avtomobil sürmәk, informatika vә hesablama texnikasının әsaslarını öyrәdәn kursların göstәrdiklәri xidmәtlәr

337 Özünütәhsil yоlu ilә biliklәrә yiyәlәnmәnin fоrması:

•

Fоrmal tәhsil
Fәrdi tәhsil
Qeyrifоrmal tәhsil
İnfоrmal tәhsil
Evdә tәhsil

338 Vençur investisiyalaşması nәdir?
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•

Tәhsilin inkişafına kapital qoyuluşu
Elmin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
Elmin inkişafına qoyulan vәsait
Elmi layihәlәrin reallaşmasına qoyulan vәsait
Elmi tәdqiqatların qeyrikommersiya üsulu ilә inkişafı

339 әlavә tәhsil hesab olunmur:

•

Yaşlıların tәhsili
Evdә tәhsil
Stajkeçmә vә kadrların tәkmillәşdirilmәsi
İхtisasartırma
Tәkrar ali tәhsil vә оrta iхtisas tәhsili

340 Orta ixtisas tәhsili müәssisәsi tәhsil vә tәrbiyә mәrkәzi kimi öz nizamnamәsinә uyğun aşağıdakı vәzifәlәri
yerinә yetirir. Hansı doğru deyil?

•

Hәr bir şәxsin intellektual, mәdәni vә mәnәvi inkişafı, orta ixtisas tәhsili alma tәlәblәrinin ödәnilmәsi
İxtisasartırma vә kadrların yenidәn hazırlanmasının tәmin edilmәsi
Ali tәhsilli kadrların hazırlanması
Tәlimtәrbiyә prosesinin yüksәk sәviyyәdә tәşkil edilmәsi
Xarici әlaqәlәrin tәmin edilmәsi

341 Mәktәbәqәdәr tәhsilin dövlәt standartı aşağıdakıları müәyyәn edir. Hansı doğru deyil?

•

Tәhsilalanların bilik, bacarıq vә vәrdişlәrinin sәviyyәsini
Mәktәbәqәdәr tәhsilin maliyyәsini
Mәktәbәqәdәr tәhsilin madditexniki vә tәdris bazasını, infrastrukturunu
Mәktәbәqәdәr tәhsilin idarә olunmasını
Tәhsilverәnlәrin keyfiyyәt göstәricilәrini

342 Orta ixtisas tәhsili pillәsindә aşağıdakı tәhsilalma formaları müәyyәn edilir. Hansı doğru deyil?

•

Evdә tәhsil
Distant (mәsafәdәn)
Qiyabi
Әyani
Sәrbәst (eksternat)

343 Tәhsil sistemi islahatının kommunitar modeli nәyә әsaslanır?

•

Tәhsil alanların mәdәni inkişafa arientasiyasına
Ictimai hәmrәyliyin dәyәrliliyinә
Tәhsil seçimi azadlığına
Xarici dillәrin vә yeni informasiya tuxnologiyalarının öyrәnilmәsinә
Şәxsi lәyaqәt hissinә

344 Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәsindә qruplar üzrә uşaqların sıxlığı aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilir. Hansı
doğru deyil?

•

5 yaşdan 6 yaşadәk 25 uşaq
3 yaşdan 4 yaşadәk 20 uşaq
2 yaşdan 3 yaşadәk 15 uşaq
1 yaşdan 2 yaşadәk 15 uşaq
4 yaşdan 5 yaşadәk 20 uşaq
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345 Hәr bir tәhsil pillәsindә vә sәviyyәsindә tәhsilalanların tәhsildә nailiyyәtlәrinin vә tәhsilverәnlәrin
fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prоseduru:

•

Lisenziya
Attestasiya
Akkreditasiya
Nоstrifikasiya
Monitorinq

346 Pedaqoji işçilәrin vәzifәlәrinә daxil dеyil:

•

Peşәixtisas sәviyyәsini, pedaqoji ustalığını, ümumi mәdәniyyәtini yüksәltmәk, onun nәticәsindәn istifadә etmәk,
әlavә mәşğәlәlәr keçirmәk
Şagirdlәrin proqramın tәlәblәri sәviyyәsindә bilik almalarını tәmin etmәk
Uşaqların tәrbiyәsi vә tәhsili ilә bağlı olaraq müxtәlif orqanlara müraciәt etmәk
Dövlәtin tәhsil siyasәtini, rәhbәr, tәhsil orqanlarının qәrar vә göstәrişlәrini yerinә yetirmәk
Şagirdlәrin şәxsiyyәtinә hörmәt bәslәmәk, оnlаrı zәrәrli vәrdişlәrdәn çәkindirmәk

347 Mәktәb fondunun maliyyә mәnbәlәrinә aid deyil:

•

Mәktәbin tәsәrrüfatından, şagirdlәrin әmәk haqqı istisna olmaqla, şagird istehsalat briqadası, mәktәb sahәsi vә s.
alınan gәlirlәr
Әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin, xarici tәşkilatların ödәdiklәri vәsait
Nazirliklәrin, baş idarәlәrin, baza müәssisәlәrinin vә başqa müәssisәlәrin, dövlәt idarәlәrinin, ictimai tәşkilatların,
birliklәrin mәqsәdli vәsait qoyuluşları
Mәktәb üçün yerli büdcәdәn ayrılmış vәsait
Valideynlәrin, digәr vәtәndaşların, xeyriyyә cәmiyyәtlәrinin, kooperativlәrin, tәsisçilәrin könüllü olaraq verdiklәri
vәsait

348 Elmin normativ göstәricilәrinә аid dеyil:

•

Elmitехniki priоritеtlәr
Elmi işçilәrin sayı, maddi – texniki bazası normaları
Hәr manat kapital qoyuluşunun verdiyi nәticә
Elmә qoyulan kapital qoyuluşunun ümumi daxili mәhsulda hәcmi
Elmi işçilәrin sosial tәminatı göstәricilәri

349 Ali vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrindә professormüәllim heyәtinin vә konsertmeysterlәrin bir stavka
üzrә illik dәrs yükü:

•

500 saat
650 saat
600 saat
450 saat
400 saat

350 Elmin normativ göstәricilәrilәri deyil:

•

Elmin normativ planlaşması hәr elmi işçiyә düşәn maliyyә resursları ilә müәyyәn olunur
Maddi – texniki bazası normaları, nәhayәt elmi işçilәrin sosial tәminatı göstәricilәri daxildir
Hәr manat kapital qoyuluşunun verdiyi nәticә
Elmә qoyulan kapital qoyuluşunun ümumi daxili mәhsulda hәcmi
Cәmiyyәtin ETT – yә olan tәlәbatı ilә müәyyәn olunur

351 Elmin normativ әsasları:
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•

Elmi işçilәrin sayı ilә müәyyәn olunur
Cәmiyyәtin ETT – yә olan tәlәbatı ilә müәyyәn olunur
Elmi kadrların sayı ilә müәyyәn olunur
Elmә qoyulan kapital qoyuluşu ilә müәyyәn olunur
Elmıtexniki prioritetlәrlә müәyyәn olunur

352 Fәrdin, cәmiyyәtin, dövlәtin tәlәbatına uyğun оlaraq, elmipedaqоji prinsiplәr әsasında hazırlanan vә
müәyyәn dövr (әn azı 5 il) üçün vahid dövlәt tәlәblәrini әks etdirәn ümumi nоrmalar mәcmusudur:

•

Tәhsil sahәsindә proqnozlaşdırma
Tәhsil sahәsindә dövlәt standartları
Tәhsil sahәsindә islahatlar
Tәhsil sahәsindә dövlәt proqramları
Ali tәhsil üzrә dövlәt proqramı

353 Tәhsilin hәr bir pillәsi üzrә tәlim nәticәlәri vә mәzmun standartlarını, tәdris fәnlәrini, hәftәlik dәrs vә
dәrsdәnkәnar mәşğәlә saatlarının miqdarını, pedaqоji prоsesin tәşkili, tәlim nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә
mоnitоrinqinin aparılması sistemini özündә әks etdirәn dövlәt sәnәdi:

•

Tәhsilin akkreditasiyası
Tәhsil prоqramı
Tәhsil mәhsulu
Tәhsil planı
Tәdris planı

354 . Tәhsil sahәsindә innоvasiyalar, оrijinal tәhsil vә fәnn prоqramları, tәlim metоdları sistemi, tәhsil
mоdulları, tәhsil layihәlәri necә adlandırılır?

•

Elektron tәhsil
Tәhsil prosesi
Tәhsil mәhsulu
Tәhsilin modernlәşmәsi
Tәhsil prоqramı

355 Tәhsil françayzinqi nәdir?

•

Tәhsil mәhsullarının müvafiq şәrtlәrlә tәhsil bazarında reallaşdırılması üzrә kоmpleks хidmәtlәr sistemi
Tәhsil mәhsullarının müvafiq şәrtlәrlә beynәlxalq bazarda reallaşdırılması
Tәhsil müәssisәsinin müvafiq şәrtlәrlә icarә әsasında kompleks idarә olunması
Tәhsil mәhsullarının müqavilә әsasında beynәlxalq bazara çıxarılması
Tәhsil müәssisәsinin müvafiq şәrtlәrlә menecer tәrәfindәn idarә olunması

356 Tәhsil krediti:

•

Fәnnin mәzmununa vә hәcminә uyğun оlaraq оnun mәnimsәnilmәsinә ayrılan vәsaitin mәblәği
Fәnnin mәzmununa vә hәcminә uyğun оlaraq оnun ödәnilmәsinә verilәn pul
Tәlәbәnin ixtisasına vә hәcminә uyğun оlaraq оnun ödәnilmәsinә verilәn vaxtın müddәti
Tәlәbәnin ixtisasına vә hәcminә uyğun оlaraq оnun ödәnilmәsinә verilәn pul
Fәnnin mәzmununa vә hәcminә uyğun оlaraq оnun mәnimsәnilmәsinә ayrılan vaхtın ölçüsü

357 Tәhsildә keyfiyyәtlilik:
Tәhsil sahәsindә әldә оlunmuş bilik vә tәcrübәnin ardıcıl оlaraq növbәti nәslә ötürülmәsi
Tәhsilin vә elmi yaradıcılığın daim inkişaf edәn, faydalı vә sоn nәticәyә istiqamәtlәnәn müasir metоdlarla tәşkili
Bütün vәtәndaşların bәrabәr şәrtlәr әsasında tәhsil almasına imkanlar yaradılması vә tәhsil hüququnun tәmin оlunması
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•

Milli tәhsil sisteminin dünya tәhsil sisteminә sәmәrәli fоrmada qоşulması, uyğunlaşması vә qоvuşması әsasında
inkişafı
Tәhsilin mövcud standartlara, nоrmalara, sоsialiqtisadi tәlәblәrә, şәхsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqlarına
uyğunluğu

358 Tәhsil investisiyası nәdir?

•

Tәhsil krediti
İnsan kapitalı
Tәhsilin inkişafına sәrmayә qоyuluşu
Tәhsilin maliyyәlәşdirilmәsi
Sistemlәşdirilmiş bilik, bacarıq vә vәrdişlәrin mәnimsәnilmәsi prоsesi vә оnun nәticәsi

359 Mәnzilә olan tәlәbat vә tәminat sәviyyәsi hansı normativlәr әsasında müәyyәnlәşdirilir

•

tәminat
istehlak
istehsal
ölkә iqtisadiyyatının ümumi iqtisadi göstәricilәri, bölgü prinsiplәri, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti ilә
proqnoz

360 Mәnzil fondunun gәlirlәri vә onların aşkarlanma amillәrinә aiddir

•

monitorinq qiymәtlәndirmә
mәnzilin şәraiti
mәnzilin hәc
il әrzindә satış vә kirayәdәn әldә olunan gәlrlәr
mәnzilin şәhәrdә coğrafiyәsi

361 Tәbii inhisarların alt sahәlәrinә aiddir

•

ağır sәnaye
qeyriistehsal sahәlәri
istehsal sahәlәri
infrastruktur tәminatı kommunal xidmәtlә müәssisәlәri: istilik tәchizatı, su tәchizatı vә kanalizasiya, elektrik tәchizatı
neft sәnayesi

362 MKTnin saxlanılması vә inkişafı ilә bağlı xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri hansıdır.

•

su tәchizatları
yaşayış yerlәrinin abadlaşdırılması
mәnzil tәsәrrüfatı
büdcә vәsaitlәri
istilikenerji tәsәrüfatı

363 Mәnzil tәsәrüfatının gәlir mәnbәlәri hansıdır

•

tәqaüd
tәhsil haqqı
әmәk haqqı
mәnzil vә icarә haqqı
pensiya

364 Mәnzil fondunun planlaşdırılması necә hesablanır
xәrclәr.
65/122

11/18/2016

•

gәlirlәr
mәnzillәrin saxlanması
sosial normativlәr
vergilәr

365 Mәnzil tikintisinin dinamikasını nә tәmin edir

•

alıcılıq qabiliyyәti
proqnoz
istehlak
ucuz işçi qüvvәs, tәbii resurslardan istifadә, iqlim vә s. Resurslardan istifadә
tәlәbat

366 Mәnzil tikintisi nә ilә müәyyәnlәşir

•

kompleks tәsәrrüfat
kommunal tәsәrrüfatı
tikinti materialları
mәnzil bazarı
mәnzil tәsәrrüfatı

367 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә xidmәt sahәsinin ölkәnin iqtisadiyyatında rolunun artmasında hansı mәsәlәlәrlә
kompleks bağlıdır?

•

kooperativ vә ictimai idarәetmә tәşkilatları
maddi vә qeyrimaddi formada tәsir göstәrәn sahәlәr
kommersiya әsasları, mülkiyyәt formaları vә s.
ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşdirilmәsi, әhalinin gәlirlәrinin artması, kredit resurslarına tәlәbatın artması vә s.
mühüm rol oynamışdır.
firmanın(müәssisәnin) fәaliyyәt mexanizmi

368 Xidmәt sferasının planlaşdırılması hansı әsaslarla hәyata keçirilir?

•

xidmәt sahәsinin özәllәşdirilmәsinә әsasәn
kәmiyyәtinә görә
keyfiyyәtinә görә
normativ meyllәrә, ğöstәricilәrә uyğun olaraq. İstәr mәsrәflәr qrupunda, istәrsә dә tәlәbatın ödәnilmәsinin formaları
istiqamәtindә psixoloji vә mәsrәf normaları nәzәrdә tutulur.
resurs potensialına әsasәn

369 Xidmәt sferası necә tәsniflәşdirirlir?

•

xidmәtin növündәn asılı olaraq
xidmәtin inkişafsәviyyәsinә görә
istehsala uyğun olaraq
istehlak tәlәbatına uyğun olaraq
iqtisadi mexanizmlәrlә

370 әhaliyә mәişәt xidmәti muәssisәlәri dedikdә, nәlәr әsas göstәrilir?

•

vәtәndaslara mәnsub olan avtomobillәr.
texniki xidmәti;
motosikllәrin vә motorollerlәrin tәmiri;
hüquqi sәxs yaratmadan bu sahәdә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәsğul olan fiziki sәxslәr vә qeyrikorporativ muәssisәlәr
göstәrirlәr.
haqqı odәnilәn xidmәtlәr;
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371 Aşağıdakılardan hansını bazar iqtisadiyyatı şәraitindә xidmәt sahәsinin infrastrukturu elementlәrinә aid
etmәk olar?

•

turizm
tәhsil sistemi
idman bәdәn tәrbiyәsi
kredit sistemi vә kommersiya bankları
sәhiyyә sistemi

372 Nәqliyyat planının tәrtib olunmasında hansı әsas göсtәricilәr nәzәrә alınır?

•

xidmәt bazarı nәzәrә alınır.
xidmәt tәşkili nәzәrә alınır
nәqliyyatıın inkişafı şәhәr salma sxemi nәzәrә alınır
il әrzindә yükdaşınmasına olan tәlәbat vә yaxud tәlәbatı ödәyәn texniki imkanlar nәzәrә alınır
dünya iqtisadi әmәk bölgüsü nәzәrә alınır

373 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn keçәn beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәrinin formalaşmasında vә
inkişafında әsas vәzifәlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

tәsәrrüfatçılıq edәn bir subyekt tәrәfindәn daşıyıcının vә eyni zamanda inhisarçı infrastruktur obyektinin operatorunun
funksiyalarının hәyata keçirilmәsinә yol verilmәmәsi;
yüklәrin vә sәrnişinlәrin ölkә әrazisindә maneәsiz hәrәkәtinin tәmin edilmәsi üçün AvropaAsiya nәqliyyat
sistemlәrinin inteqrasiyası mәqsәdilә nәqliyyat infrastrukturunun razılaşdırılmış şәkildә inkişaf etdirilmәsi;
Dәniz NәqliyyatıDәniz limanında yükaşırma tariflәrinin vә liman yığımları dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi;
Nәqliyyat xidmәtlәri bazarı subyektlәrinin yaxud bu xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi;
tәbii inhisarçı fәaliyyәt sahәlәrinin birbaşa tәnzimlәmәlәrini tәdricәn bazar tәnzimlәnmәsi metodları ilә
әvәzlәndirmәklә ixtisar edilmәsi;

374 Bazar iqtisadiyyatına keçid şәraitindә pullu xidmәtlәr bazarının yenidәn qurulması necә baş verir?

•

qeyriistehsal xidmәtlәrinin göstәrilmәsindә
dünya sivilizasiyası çәrçivәsindә
makroiqtisadi göstәricilәrdә xidmәtlәrin nәzәrә alınması şәraitindә
bazar münasibәtlәrindәn istifadә imkanlarının genişlәnmәsi şәraitindә
rәqabәt şәraitindә

375 Azәrbaycan Respublikasının sosialiqtisadi inkişaf istiqamәtlәri, bazar iqtisadiyyatı şәraitindә xidmәt
sahәsinin müstәqil sahә kimi formalaşması nәlәri özündә әks etdirir?

•

xidmәt sahәsinin özәllәşdirilmәsinә әsasәn
kәmiyyәtә görә
xidmәtin keyfiyyәtini özündә әks etdirir
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı, әhalinin hәyat sәviyyәsi, yoxsulluq vә işsizliyin azaldılması, pullu xidmәt sahәlәrinin
idarә edilmәsinin әsasları, sosial infrastrukturun idarә edilmәsi sistemi vә mexanizmlәri
etik normalar

376 Mәnzil tәsәrrüfatı xidmәtinin formalaşma prinsipinә aiddir

•

enerji
qaz tәchizatı
un tәchizatı
kompleks inkişaf
istilik tәchizatı

377 Xidmәt sahәsinin milli iqtisadiyyatın inkişafında oynadığı rola görә necә tәsniflәşdirilmәsi?
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•

istehsal
sәnaye
bazara xidmәt sahәsi
cәmiyyәtә xidmәt sahәsi
aqrar

378 Xidmәt sahәsi istehlak dәyәrlәrinin yaradılmasında iştirakına görә necә tәsniflәşdirilmәlidir?

•

kommersiya әsaslarına görә
mülkiyyәt formaalarına görә
xidmәt formasına
әmtәә vә xidmәtlәrin istehlak xassәlәrinin bәrpası, insanlara xidmәt göstәrmәk vә asudә vaxta qәnaәt edilmәsinә
әlverişli şәrait yaratmaq
bölgü formasına görә

379 Xidmәt sahәsindә iqtisadi münasibәtlәrin dәrk edilmәsi hansı qruplar üzrә apılmalıdır?

•

tәnzimlәnmәli
islahatlar aparılmalı
tәkmillәşdirilmәli
tәsniflәşdırılmәli
inkişaf etdirilmәli

380 Nәqliyyatın planlaşması onun hansı növlәri üzrә hәyata keçirilir

•

Dәmir yolu, borukәmәr nәqliyyatı vә xidmәt şәbәkәlәri
Hava, su, dәmir yolu, borukәmәr nәqliyyatı
Avtomobil vә borukәmәr nәqliyyatı
Avtomobil, hava, su, dәmir yolu, borukәmәr nәqliyyatı
Su, dәmir yolu vә borukәmәr nәqliyyatı

381 Xidmәt sferasının iqtisadi,tәşkilati,hüquqi,sosial bazası vә orada yaranmış problemlәrinin hәlli vә idarә
olunması necә baş verir?

•

zünümaliyyәlәşdirmә
tәnzimlәnmә
tәkmillәşdirilir
elmi әsaslarnәzәri vә praktiki mexanizmlәr әsasında
kommersiya

382 Mәnzil bazarı vә kommunal xidmәtlәrin әsasları hansılardır

•

mәnzil keyfiyyәti
әhalinin tәrkibi
gәlirlәr
mәnzilә tәlәbat
mәnzid fondu

383 Beynәlxalq praktikaya uyğun olaraq mәnzil statistikasına nәlәr daxildir

•

tikinti statistikası
mәnzil fondunun dinamikası, strukturu, vәziyyәti, mәnzil tikintisinin miqyasları, forma vә strukturu, inşaat materialları
sәnayesinin inkişafı
statistik rәqәmlәr
әhali statistikası
sәnaye statistikası
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384 Mәnzil fonduna tәlәbat әhalinin sayına görә hansı düsturla hesablanır

•

Mt = (Әs / Sn) – Mf +Ms
Mt = (Әs x Sn) – Mf
Mt = Sn – Mf +Ms
Mt = (Әs x Sn) – Mf +Ms
Mt = Әs – Mf +Ms

385 Mәnzil fondu hansı sahәnin mühüm bölmәsidir

•

ticarәt
ictimaiiaşә
xidmәt
istehsal
aqrar

386 әmlakın girov qoyulması yolu ilә uzunmüddәtli borc necә adlanır

•

Kommersiya kreditlәri
Istehlak krediti
Ipoteka krediti
Dövlәt krediti
Beynәlxalq kredit

387 Mәnzil tәminatının inivestisiya ilә әlaqәdar sahә olması nә ilә bağlıdır

•

mәnzil tәsәrrüfatı
mәnzil tikintisi vә onun bölgüsü
mәnzil fondu.
mәnzillәrin tәmiri
mәnzillәrin saxlanılması

388 Dövlәt hәr bir vәtәndaşı fәrdi tikinti, kooperativ mülkiyyәti formasında mәnzillә nәyә әsasәn tәmin edir

•

mәnzil tikintisilә
qanunvericiliklә
tәlәbata görә
istehlaka görә
proqnoza görә

389 Mәnzil kommunal tәsәrrüfatına daxil olan ali sahә hansıdır

•

yaşıllaşdırma vә tariflәr
yaşıllaşdırma
artım tempi
xammal
tariflәr

390 Mәnzil tikintisi tәmin etmәk üçün dövlәt mәrkәzlәşdirilmiş vәsaitlәri necә sәrf edir

•

dotasiya kimi
subsidiya kimi
divident
faiz
investisiya kimi
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391 Mәnzil biznesinin tәşkilinә aiddir

•

dövlәt büdcәsi
mәnzil tәsәrrüfatı
mәnzil bazarı
hәr bir subyektin maliyyә imkanları vәsaiti
mәnzil kommunal tәsәrrüfat

392 Mәnzilin keyfiyyәt göstәricilәri hansılardır

•

tikinti
mәnzil biznesi
mәnzil bazar
Sosial obyektlәrin, sosial infrastrukturların, su, enerji, kommunikasiya vә digәr xidmәtlәr.
mәnzil siyasәti

393 Mәnzilkommunal tәsәrrüfatı hansı imkanlar nәzәrә alınmaqla planlaşdırılır

•

mәnzil tikintisinә görә
istehlaka görә
tәlәbata görә
potensial vә perspektiv
proqnoza görә

394 Ticarәt sahәlәrinin sosial meyarlarını hansı göstәricilәr tәşkil edir

•

Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinә uyğun әmtәә bazarı
Sosial sığorta
Pensiya sisteminin islahatları.
Әmtәә vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsi sferası.
Sosial yardım.

395 Mәişәt xidmәti sahәlәri hansı müәssisәlәri әhatә edir

•

sәnaye vә mәnzil istismar sahәlәrinin yaradılması ilә mәşğul olan sahәlәr
sәhiyyә vә kommunal tәsәrrüfatınnın yaradılması ilә mәşğul olan sahәlәr
yeni istehlak dәyәri yaradan, әvvәl yaradılmış istehlak dәyәrlәrinin saxlanılması vә bәrpası ilә mәşğul olan sahәlәr
istehlak dәyәrlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar olmayan sahәlәr
tәhsilin inkişafına kapital qoyuluşunu tәşkil edәn әvvәl yaradılmış istehlak dәyәrlәrinin saxlanılması vә bәrpası ilә
mәşğul olan sahәlәr
sәhmdar cәmiyyәtin yaradılması ilә mәşğul olan sahәlәr

396 Mәnzilkommunal tәsәrrüfatının altsahәlәri rәqabәt mühitinin yaradılmasının imkanları әlamәtlәrinә görә
necә qruplaşdırılır

•

Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin planlaşması
Tәbii inhisarların altsahәlәri vә potensial rәqabәtqabiliyyәtli altsahәlәr
Tәbii inhisarların altsahәlәri vә sahibkarlıq mühiti
Sahibkarlıq mühiti vә potensial rәqabәtqabiliyyәtli altsahәlәr
Dövlәtin hәm daxili, hәm dә beynәlxalq turizmin ahәngdar inkişafına kömәklik göstәrilmәsi

397 Poçt rabitәsinә daxildir

•

Poçt markaları
Istehsalat müәssisәlәrinә, tәşkilat vә idarәlәrә müvafiq xidmәt göstәrәn banklar
Rabitә qovşaqları
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•

Nәqliyyat vasitәlәrinin kömәyi ilә poçt göndәrmәlәrinin müntәzәm olaraq qәbulu vә yola salınması
Әhaliyә müvafiq xidmәt göstәrәn xәzinәdarlıq sistemi

398 Rabitә qovşaqlarına aiddir

•

Әhaliyә müvafiq xidmәt göstәrәn xәzinәdarlıq sistemi
Әhaliyә, istehsalat müәssisәlәrinә, tәşkilat vә idarәlәrә müvafiq xidmәt göstәrәn banklar
Telefon danışıqlarının ötürülmәsindә istifadә olunan kabellәr
Teleqraf, telefon, poçt mәrkәzlәrinin tәmirtikinti idarәlәri
Әhaliyә, istehsalat müәssisәlәrinә, tәşkilat vә idarәlәrә müvafiq xidmәt göstәrәn rabitә müәssisәlәri

399 . Traseka Proqramının әsası hansı tarixdә vә harada tәsis edilmişdir

•

1993cü il, Brüsseldә
1996cü il, Brüsseldә
1994cü il, Moskvada
1991cü il, Pekindә
1993cü il, Bakıda

400 Tarixi Ipәk Yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfrans hansı tarixdә vә harada keçirilmişdir

•

78 sentyabr 1997ci il, Bakı
1516 sentyabr 1998ci il, Bakı
78 sentyabr 1998ci il, Bakı
1011 sentyabr 1998ci il, Tiflis
1011 sentyabr 1999cu il, Tiflis

401 Mәnzil kommunal sektorunda qiymәt әmәlәgәlmәnin әsaslarına aiddir

•

mәnzilin keyfiyyәti
alıcılıq qabiliyyәti
maya dәyәri
bazar qiymәti
tәminat sәviyyәsi

402 Ticarәtә tәsir edәn amillәr hansılardır

•

Әmtәә tәklifi, istehsal, respublikaya gәtirilәn mәhsul, әmtәә tәklifinin dәyişmә tempi
Istehsal, respublikaya gәtirilәn mәhsul, idxal vә ixrac, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daxil olan
gәlirlәr
Әmtәә tәklifi, istehsal, respublikaya gәtirilәn mәhsul, cәmiyyәt, sosial amillәr, savadlılıq sәviyyәsi
Tәhsil sәviyyәsi, respublikaya gәtirilәn mәhsul, әmtәә tәklifinin dәyişmә
Dividend, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daxil olan gәlirlәr

403 Kommunal xidmәti sahәlәri hansı sahәlәri әhatә edir

•

Neft sәnayesi, şәhәr nәqliyyatı, enerji tәsәrrüfatı, yaşıllaşdırma vә sanitargigiyena müәssisәlәri
Әhalinin müxtәlif sosial risqlәrdәn sığortalanmasının tәşkili prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәri
Şәhәr su kәmәrlәri vә su axınları, şәhәr nәqliyyatı, enerji tәsәrrüfatı, yaşıllaşdırma vә sanitargigiyena müәssisәlәri
Şәhәr su kәmәrlәri vә su axınları, şәhәr nәqliyyatı vә tranzit әlaqәlәr
Şәhәr su kәmәrlәri vә su axınları, şәhәr nәqliyyatı, enerji tәsәrrüfatı, yaşıllaşdırma vә sanitargigiyena müәssisәlәri,
sosial müdafiә fondları

404 Ümumi tәsnifata görә mәişәt xidmәti sahәlәrinә aşağıdakılar aiddir
Tikiş vә tәmir müәssisәlәri, sәhiyyә vә sığorta xidmәtlәri
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•

Nәqliyyat vә mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә nәqliyyat xidmәtlәri, tәhsil
xidmәtlәri
Mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә nәqliyyat vә sәhiyyә xidmәtlәri
Tikiş vә tәmir müәssisәlәri, nәqliyyat vә mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә
nәqliyyat xidmәtlәri
Nәqliyyat, tәhsil, sәhiyyә vә bank xidmәtlәri

405 Mәişәt xidmәti sahәlәri hansı tip müәssisәlәri әhatә edir

•

Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin
planlaşmasını
Istehlak dәyәrlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar olmayan sahәlәr
Yeni istehlak dәyәri yaradan, әvvәl yaradılmış istehlak dәyәrlәrinin saxlanılması vә bәrpası ilә mәşğul olan, istehlak
dәyәrlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar olmayan sahәlәr
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
hesabına inkişaf istiqamәtinin müәyyәn olunması

406 Mәnzilkommunal tәsәrrüfatı iqtisadiyyatın hansı sahәsinә aiddir

•

makroiqtisadiyyat
sosial sfera
meqoiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat

407 Mәnzil statistikasında özәl tәşәbbüskarlığın inkişaf edilmәsi üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

mәnzil sahibkarı cәmiyyәtinin (kondominimumların) yaradılması
MKTnin yaradılması
kommunal tәsәrrüfatınnın yaradılması
sәhmdar cәmiyyәtin yaradılması
mәnzil istismar sahәlәrinin yaradılması.

408 Tәlәbatın formalaşmasının әsas aparıcı amilinin seçilmәsi asılıdır

•

istehlak sәviyyәsindәn
onun quruluşu
tәlәbatın subyekti
konkret vәziyyәtdәn
hәyat şәraitindәn

409 Tәlәbatın әsas xüsusiyyәtlәrini necә formalaşdırmaq olar

•

Maksimal mümkün maliyyә resursları formalaşdırmaq üçün şәrtlәrin tәmin edilmәsi, maliyyә resurslarının istifadәsinin
vә bölgüsünün tәşkili, maliyyә metodları ilә iqtisadi vә sosial proseslәrin tәnzimlәnmәsinin tәşkili
Dialektik vә tarixi xarakteri, onların daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn yaranmaq qabiliyyәti vә
hәmçinin hәr bir tarixi dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik olması
İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Sәhiyyәnin mәqsәdli kompleks proqramının işlәnib hazırlanmasına vә yerinә yetirilmәsinә, dövlәt sәhiyyә
müәssisәlәrinin madditexniki bazasının inkişafına

410 Tәlәbat amillәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir
Sosial sığorta üzrә, univevsal vә sosial müavinәtlәr
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•

Sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya, sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin
tәhlili obyektlәri
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi
Demoqrafiya, iqtisadi inkişaf, tәbiicoğrafi şәrait, sosial müdafiә sistemi, xariciiqtisadi әlaqәlәr, әmәkdaşlıq
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri

411 Tәlәbat funksiyasının meyar kimi qәbul edilmәsindә ölcü vahidi

•

Minimum mәsrәflәrin qәbulu
İstehlakın tәlәbata yaxınlaşması
Orta illik tәlәbin ölcülmәsi
Tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsinin maksimumlaşması
Әrzaq tәklәbatının maksimumlaşması

412 Engel qanunu hansı mәqsәdә әsaslanır

•

Gәlirlәr artdıqca tәlәbat daha çox ucuz mәhsullara yönәldilir
Gәlirlәr azaldıqca tәlәbat daha çox bahalı mәhsullara yönәldilir
Maddi nemәtlәr vә xidmәtlәr vasitәsilә ödәnilәn hissәsidir
Dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, qeyridövlәt maliyyәlәşmә mәnbәlәri
Gәlirlәr artdıqca tәlәbat daha çox bahalı mәhsullara yönәldilir

413 İstehlakın formalaşması dinamikası vә meyllәri әsasında tәnzimlәnәn problemlәrә daxildir

•

Maddiәşya strukturu, ümumi daxili mәhsul vә milli gәlir
Struktur siyasәt, mübadilә prosesi, idxal vә ixrac, makroiqtisadi problemlәr
Konseptual tәnzimlәmә siyasәtinin formalaşması
Tәdiyyә qabiliyyәti ilә alıcılıq qabiliyyәti arasında fәrqin formalaşması
Gәlirlәr, qiymәt, istehlakın hәcmi vә strukturu

414 Tәlәbatın dinamikasına aiddir

•

kortәbii
dәyişmә
struktur
azalan artan
idarә olunmayan

415 Tәlәbatın dinamikasına aiddir

•

idxal
ÜDM
gәlir
yığım
Investisiya

416 әrzaq tәlәbatını ödәmәk üçün nә etmәk lazımdır

•

subsidiyalar vermәk
gәlirlәri artırmaq
istehsalı artırmaq
bazarı qorumaq
idxala yer vermәk

417 İstehlakın makro modelinә daxildir
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•

ixracat tәlәbi
minimum mәsrәf
maksimum istehlak
ÜDM
istehlak tәlәbi

418 Tәlәbatın әsas ölçüsü hesab edilir

•

qıtlıq
әmtәә tәklifi
az tәminatlılıq
maddi vә mәnәvi nemәtlәr
qiymәt

419 Tәlәbatın sosial mәnasına aiddir

•

hәrtәrәfli inkişaf
hәyat sәviyyәsi
yoxsulluğun azalması
inkişaf
mәnәviyyat

420 Dövlәt tәlәbatı hansı yollarla tәnzilmlәyir

•

iqtisadi
sosial müdafiә
gәlirlәr
istehsal yolu
inzibati

421 İstehlakın formalaşması mәnbәlәrinin tәtbiqi vә nisbәtlәri dövlәt sәviyyәsindә kömәk edir

•

Struktur siyasәt, mübadilә prosesi, idxal vә ixrac, makroiqtisadi problemlәr
Maddiәşya strukturu, ümumi daxili mәhsul vә milli gәlir
Tәdiyyә qabiliyyәti ilә alıcılıq qabiliyyәti arasında fәrqin formalaşması
Gәlirlәr, qiymәt, istehlakın hәcmi vә strukturu
Konseptual tәnzimlәmә siyasәtinin formalaşmasına

422 Tәlәbatın ödәnilmәsinin aşağıdakı formaları mövcuddur

•

Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin planlaşması
Istehsal vә istehlakın tarazlığının, dinamikasının vә artım sürәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi, gәlir vә әmәk haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
Pul ödәnişlәrinin әvәzsiz, lakin normalar әsasında tәyin edilmәsi, güzәştlәrin verilmәsinin qarşılıqlıekvivalentsiz
әsaslarla hәyata keçirilmәsi
Tәhsilli vә yüksәk ixtisaslı әhalinin payının artması, gәlirlәrin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әhalinin sәrәncamında olan
aktivlәrin leqallaşdırılması

423 Tәlәbatın formalaşmasına tәsir edәn normativ göstәricilәr aşağıdakılardır

•

Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab
Sosial tәnzimlәmәnin maliyyә әsasları
Iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formaları
Mәhsulların keyfiyyәti, çeşidi vә texnikiiqtisadi göstәricilәri
Coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr
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424 Istehlakın öyrәnilmәsi vә planlaşdırılmasında hansı metodologiyadan istifadә olunur

•

Elementar
Universal
Statistik
Balans
Funksional

425 Istehlak formaca hansı xidmәtlәrә bölünür

•

Maddi vә mәnәvi xidmәtlәr istehlakına
Marketinq vә maddi xidmәtlәrә
Lizinq vә mәnәvi xidmәtlәrә
Konsaltinq vә mәnәvi xidmәtlәrә
Konsaltinq vә maddi xidmәtlәr istehlakına

426 İstehlakın formalaşmasının әsas mәnbәlәrinә daxildir

•

Tәdiyyә qabiliyyәti ilә alıcılıq qabiliyyәti arasında fәrqin formalaşması
Maddiәşya strukturu, ümumi daxili mәhsul vә milli gәlir
Konseptual tәnzimlәmә siyasәtinin formalaşması
Gәlirlәr, qiymәt, istehlakın hәcmi vә strukturu
Struktur siyasәt, mübadilә prosesi, idxal vә ixrac, makroiqtisadi problemlәr

427 Alıcılıq qabiliyyәti makroiqtsiadi sәviyyәdә müәyyәn edir

•

Gәlirlәr, qiymәt, istehlakın hәcmi vә strukturu
Struktur siyasәt, mübadilә prosesi, idxal vә ixrac, makroiqtisadi problemlәr
Tәdiyyә qabiliyyәti ilә alıcılıq qabiliyyәti
Pul şәklindә istehlakın ümumi hәcmini
Maddiәşya strukturu, ümumi daxili mәhsul vә milli gәlir

428 Tәlәbatın resurs tәminatına daxildir

•

idxal
ÜDM
gәlir
yığım
Investisiya

429 Tәlәbatın meyarı kimi nә qәbul olunur

•

komplekslik
ödәnilmә dәrәcәsi
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun hәcmi
әhalinin güzaranı

430 Tәlәbatın ödәnilmәsi meyarına daxildir

•

region istehlakı
adam başına istehlak
minimum istehlak
maksimum istehlak
ailә istehlakı
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431 Istehlak strukturunun tәhlili hansı metodologiyaya әsaslanır

•

Hәyat sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi baxımından tәhlil metodologiyası
Tәhlil, proqnoz metodlarının müasir iqtisadi idarәetmә baxımından tәkmillәşdirilmәsi
Istehlak tәyinatı әsasında qruplaşan әmtәә, xidmәt növlәrinә, istehlakın faydalılığı vә formalaşması mәnbәlәri
strukturuna görә tәhlili
Sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin tәhlili
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi

432 İstehlaka tәsir edәn aparıcı amillәr

•

Әmtәә tәklifi
İstehasl
Xәrclәr
Gәlirlәr
Tәlәbat

433 Bölgü münasibәtlәrinin iqtisadi mexanizmlәrinә daxildir

•

Tәdiyyә qabiliyyәti ilә alıcılıq qabiliyyәti arasında fәrqin formalaşması
Pul şәklindә istehlakın ümumi hәcmi
Maddiәşya strukturu, ümumi daxili mәhsul vә milli gәlir
İsehsal vә istehlak arasında tarazlıq
Gәlirlәr, qiymәt, istehlakın hәcmi vә strukturu

434 Tәlәbatın әn xarakterik xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Mәhsuldar qüvvәlәr vә itehsal münasibәtlәrinin inkişafı ilә әlaqәdar onun kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә daim dәyişilmәsi
Fiziki tәlәbatların ödәnilmәsinin minimum normalarını vә ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә uyğun olaraq mәnәvi
vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi üçün zәruri olan әmtәә vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәri
İstehsalın vә cәmiyyәtin inkişafının müәyyәn tarixi dövründә әldә edilmiş hәyat şәraitini xarakterizә edir vә istehsal
edilmiş maddi nemәtlәr vasitәsilә ödәnilmәsi
Sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn istifadә vә sosial münasibәt göstәrmә
prinsipi
Әhalinin gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı, әhaliyә xidmәt göstәrdiklәri sahәlәrin strukturası, әhalinin demoqrafik
tәrkibi, mәşğuliyyәtin quruluşu, әhalinin mәskunlaşma dәrәcәsi

435 Proqnozlaşdırılan dövr üçün әhalinin real gәlirinin hesablanması hansı struktur әsasında hәyata keçirilir

•

Sosial tәminatın yeni sisteminin yaradılması, sosial kömәkliyin ünvanlılığı, bazar mexanizmi әsasında sosial sektorun
inkişafı
İqtisadiyyatın strukturu vә dinamikasını tәhlil etmәk, iqtisadiyyatın inkişafını proqnozlaşdırmaq
Orta tәbәqәnin istehlak standartlarına uyğun әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәr, әhalinin әmanәtinin dәyişilmәsi, mәhsul vә
xidmәtlәrin alınmasına gedәn pul gәlirlәri, ev tәsәrrüfatından cinsi gәlirlәr, ictimai xidmәtdәn material istehlakı,
qiymәtin enibqalxmasından әhalinin uduşu, son reallaşdırılan gәlir, әhalinin sayı, әhalinin 1 nәfәrinә real gәlir, real
gәlirlәrin dinamikası, artıbazalma

436 әhali tәlәbatı, onun formalaşması vә ödәnilmәsi probleminin tәdqiq edilmәsinә keçid hansı istitqamәt uzrә
müәyyәn edilir

•

İstehsal edilmiş maddi nemәtlәr vasitәsilә ödәnilmәsi prinsipi
Kateqoriyanın mahiyyәtinin müәyyәn edilmәsi
Tәlәbatın tәbiәti vә dәyişilmәsi sәbәblәrinin insanların istehsal fәaliyyәti ilә müәyyәn edilmәsi
Fiziki tәlәbatların ödәnilmәsinin minimum normalarını vә ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә uyğun olaraq müәyyәn
edilmәsi
76/122

11/18/2016

Maliyyәiqtisadi amillәrdәn istifadә vә sosial münasibәt göstәrmә prinsipi

437 әhali istehlakının iqtisadiriyazi tәhlili vә proqnozu modellәri hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi, sosial münasibәt göstәrmә prinsipi üzrә
Funksional vә reqressiya tәnliklәri üzrә
İstehsal amillәri, iqtisadi amillәr, sosial amillәr, coğrafiiqtisadi amillәr, tәşkilatiiqtisadi amillәr, siyasi amillәri üzrә
Sintetik ümumilәşmiş göstәricilәr әsasında
Xidmәt sahәlәrinin inkişafı, әhaliyә xidmәt göstәrdiklәri sahәlәrin strukturu, demoqrafik tәrkib, mәşğuliyyәtin
quruluşu üzrә

438 Bazar iqtisadiyyatında istehsalın tәşkilinin әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә aşağıdakı әsas amillәri
qruplaşdırılır

•

Әhalinin gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı, әhaliyә xidmәt göstәrdiklәri sahәlәrin strukturası, әhalinin demoqrafik
tәrkibi, mәşğuliyyәtin quruluşu, әhalinin mәskunlaşma dәrәcәsi
İctimai rifah, insanların maddi, sosial vә intellektual tәlәbatının ödәnilmәsi, insan lәyaqәtinә hörmәtin
formalaşdırılması vә cәmiyyәtdә sosial sabitlik vә sosial sülhün bәrqәrar olması ilә bilavasitә bağlı olan siyasәt
Sosial müdafiә әhalinin aztәminatlı vә sağlamlığı imkan vermәyәn qrupların maddi vә mәnәvi tәlәbatını ödәmәk üçün
dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrin, iqtisadi vә sosial mexanizmlәrin tәtbiqi
Geniş tәbәqәsinin formalaşdırılması, prespektiv növlәrinin vә istiqamәtlәrinin stimullaşdırılması, investisiya
resurslarının yığılmasına vә onların prioritet istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına tәsir göstәrmәk, beynәlxalq rәqabәt
şәraitindә sabitliyinin tәmin edilmәsi
Hәyat sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi üçün sintetik ümumilәşmiş göstәrici olduğuna görә hәyat sәviyyәsinin
formalaşması baxımından, istehsalın tәkmillәşdirilmәsi, әsas istiqamәtlәrini müәyyәn edilmәsi

439 Istehlakın struktur tәhlili hansı normativlәrә әsaslanır

•

Әrzaq, qeyriәrzaq, xidmәt növlәri üzrә ayrıayrı sahәlәrin mәhsullarının istehlak hәcmindә xüsusi çәkisinә görә
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn
Әhalinin müxtәlif sosial risqlәrdәn sığortalanmasının tәşkili prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәr әsasında
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәri әsasında
Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddinin müәyyәn olunması prinsiplәri
әsasında

440 Tәlәbat vә istehlakın proqnozu hansı funksional vәzifәlәrdәn asılı olaraq formalaşdırılır

•

Tәhlil, proqnoz metodlarının müasir iqtisadi idarәetmә baxımından tәkmillәşdirilmәsi baxımından
Iqtisadi islahatların konsepsiyası vә reallaşma mexanizmi göstәricilәri ilә
Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin planlaşması
baxımından
Müqayisәli tәhlil vә tәdbirlәr hazırlamaq, tәlәbat vә istehlakın dinamikasına tәsir etmәklә idarәetmә baxımından
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi ilә

441 Istehlak davranışı necә başa düşülür

•

Dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr sistemidir
Әhali qruplarının istehlak prosesindә qәbul etdiyi qәrarların nәticәsidir
Әmәk haqqının vә pensiya tәminatının nisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi göstәricisidir
Әhalinin zәruri olan ehtiyaclarının ödәnilmәsi prosesidir
Işsizlik hәcminin işçi qüvvәsinә olan nisbәti kimi başa düşülür

442 Tәlәbatı yaranma tәbiәtinә görә hansı növlәrә ayrılır
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•

Real vә normativ
Qeyriiqtisadi vә iqtisadi
Fiziki, sosial vә intellektual
Maddi vә mәnәvi
Fizioloji vә mәnәvi

443 Istehlak strukturu hansı normativ göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

Ayrıayrı maddi nemәtlәrin bütövlükdә istehlak hәcmindә xüsusi çәkisi әsasında sosial idarәetmәnin metodoloji
prinsipidir
Sosialiqtisadi idarәetmә meyarlar әsasında
Iqtisadi vә sosial idarәetmәnin metodoloji prinsipi kimi
Xidmәt sahәlәrinin sosial xidmәtinin tәnzimlәnmәsi mexanizmi formasında
Iqtisadi islahatların konsepsiyası vә reallaşma mexanizmi baxımından

444 Istehlak vә gәlir normativlәri arasında әlaqәni qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı tәhlil metodologiyasından
istifadә olunur

•

Balans
Korrelyasiya
Reqressiya
Faydalılıq effekti
Reqressiya vә korrelyasiya

445 әhalinin istehlakı hansı prinsiplәr әsasında formalaşır

•

Xariciiqtisadi әlaqәlәr
Tәşkilatiiqtisadi amillәr
İstehsal olunmuş milli mәhsul
İstehsal, bölgü, mübadilә
Coğrafiiqtisadi amillәr

446 әhalinin istehlakının tәnzimlәnmәsi nәzәrimetodoloji baxımdan hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

Hәyat sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi üçün sintetik ümumilәşmiş göstәrici olduğuna görә hәyat sәviyyәsinin
formalaşması baxımından, istehsalın tәkmillәşdirilmәsi, әsas istiqamәtlәrini müәyyәn etmәsi üçün
İctimai rifah, insanların maddi, sosial vә intellektual tәlәbatının ödәnilmәsi, insan lәyaqәtinә hörmәtin
formalaşdırılması vә cәmiyyәtdә sosial sabitlik vә sosial sülhün bәrqәrar olması ilә bilavasitә bağlı olan siyasәt
Sosial müdafiә әhalinin aztәminatlı vә sağlamlığı imkan vermәyәn qrupların maddi vә mәnәvi tәlәbatını ödәmәk üçün
dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrin, iqtisadi vә sosial mexanizmlәrin tәtbiqi
Geniş tәbәqәsinin formalaşdırılması, prespektiv növlәrinin vә istiqamәtlәrinin stimullaşdırılması, investisiya
resurslarının yığılmasına vә onların prioritet istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına tәsir göstәrmәk, beynәlxalq rәqabәt
şәraitindә sabitliyinin tәmin edilmәsi
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi; sosial münasibәt göstәrmә prinsipi әsasında hәyata keçirilir

447 İstehlak resursunun ümumi artımı necә hesablanır

•

Tәlәbatın tәbiәti vә dәyişilmәsi sәbәblәrinin insanların istehsal fәaliyyәti ilә müәyyәn edilmәsi
Milli gәlirdә istehlak fondu + pullu xidmәtlәr + ev tәsәrrüfatında yığım – mәnzil fondunun aşınması – elm vә
idarәetmә müәssisәlәrinin material xәrclәri
Әhali istehlakı üçün potensial resurslar – Bazis ilindә әhalinin son gәlirlәri
İstehlak resursunun ümumi artımı – Әhalinin hәyat sәviyyәsinin stabilliyini tәmin edәn resurslar
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәr

448 Milli gәlirdә istehlak fondu necә hesablanır
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•

Milli gәlirdә istehlak fondu + pullu xidmәtlәr + ev tәsәrrüfatında yığım – mәnzil fondunun aşınması – elm vә
idarәetmә müәssisәlәrinin material xәrclәri
İstehlak resursunun ümumi artımı – Әhalinin hәyat sәviyyәsinin stabilliyini tәmin edәn resurslar
Әhali istehlakı üçün potensial resurslar – Bazis ilindә әhalinin son gәlirlәri
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәr
Milli hesablar sistemi vә sahәlәrarası balans әsasında

449 әhali istehlakı üçün potensial resurslar necә hesablanır

•

Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması әsasında
Milli gәlirdә istehlak fondu + pullu xidmәtlәr + ev tәsәrrüfatında yığım – mәnzil fondunun aşınması – elm vә
idarәetmә müәssisәlәrinin material xәrclәri
Әhali istehlakı üçün potensial resurslar – Bazis ilindә әhalinin son gәlirlәri
İstehlak resursunun ümumi artımı – Әhalinin hәyat sәviyyәsinin stabilliyini tәmin edәn resurslar
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәrlә

450 İstehlakın formalaşmasının maddi әsasını nә tәşkil edir

•

İstehsal, bölgü, mübadilә
Xariciiqtisadi әlaqәlәr
Tәşkilatiiqtisadi amillәr
Coğrafiiqtisadi amillәr
İstehsal olunmuş milli mәhsul

451 İstehlak funksiyası dedikdә nә başa düşülür

•

Demoqrafik, tәbii artım, әhali amili, iqtisadi vәziyyәt, inkişaf amili, tәbii coğrafi şәrait, xariciiqtisadi әlaqәlәr,
әmәkdaşlıq, idxal, ixrac, sosial müdafiә, әhali gәlirlәri, әmtәә tәklifi
Şәxsi vә ailә tәlәbatının sәviyyәsi ilә gәlirlәrin arasındakı qarşılıqlı әlaqә
İstehsal amillәri, iqtisadi amillәr, sosial amillәr, coğrafiiqtisadi amillәr, tәşkilatiiqtisadi amillәr, siyasi amillәr, xarici
iqtisadi әlaqәlәr amili istehlak funksiyasıdır
Onun maddi hәyat fәaliyyәti sferasında tәzahür etmәsi vә yalnız әmәk mәhsulları ilә deyil, hәm dә tәbiәt nemәtlәri
vasitәsilә ödәnilmәsidir
Sәrbәstlik, dövlәtin iqtisadiyyatına müdaxilәsi, dövlәtin gәlir vә xәrclәrinin balanslaşdırılması, maliyyә ehtiyatlarının
yaradılması

452 әhali istehlakının formalaşmasına tәsir edәn iqtisadi vә sosial amillәr hansılardır

•

İstehsal amillәri, iqtisadi amillәr, sosial amillәr, coğrafiiqtisadi amillәr, tәşkilatiiqtisadi amillәr, siyasi amillәr, xarici
iqtisadi әlaqәlәr amili
Demoqrafik, tәbii artım, әhali amili, iqtisadi vәziyyәt, inkişaf amili, tәbii coğrafi şәrait, xariciiqtisadi әlaqәlәr,
әmәkdaşlıq, idxal, ixrac, sosial müdafiә, әhali gәlirlәri, әmtәә tәklifi
Sәrbәstlik, dövlәtin iqtisadiyyatına müdaxilәsi, dövlәtin gәlir vә xәrclәrinin balanslaşdırılması, maliyyә ehtiyatlarının
yaradılması
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası vә etnoslararası münasibәtlәri
tәnzimlәmәk, ölkәdә demokratik vә ekoloji şәrait amili
Sәrbәstlik, dövlәtin iqtisadiyyatına müdaxilәsi, dövlәtin gәlir vә xәrclәrinin balanslaşdırılması, maliyyә ehtiyatlarının
yaradılması

453 Maddi tәlәbatı fiziki tәlәbatdan fәrqlәndirәn cәhәt hansıdır

•

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq
Onun maddi hәyat fәaliyyәti sferasında tәzahür etmәsi vә yalnız әmәk mәhsulları ilә deyil, hәm dә tәbiәt nemәtlәri
vasitәsilә ödәnilmәsidir
Şәxsi vә ailә tәlәbatının sәviyyәsi ilә gәlirlәrin arasındakı qarşılıqlı әlaqәdir
Fiziki tәlәbat maddi tәlәbatın bir hissәsi olub, onun yalnız maddi nemәtlәr vә xidmәtlәr vasitәsilә ödәnilәn hissәsini
tәşkil edir.
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Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması

454 Tәlәbat tәzahür sferasına görә necә qruplaşdırılır

•

Maddi tәlәbata, mәnәvi tәlәbata vә fiziki tәlәbata
Maddi tәlәbata vә fiziki tәlәbata
Sosial tәlәbata vә zehni (intellektual) tәlәbata
Maddi tәlәbata vә mәnәvi tәlәbata
Qeyriiqtisadi tәlәbata vә fiziki tәlәbata

455 İqtisadi tәlәbat hansı yolla ödәnilir

•

Maddi tәlәbata, mәnәvi tәlәbata vә fiziki tәlәbata
Qeyriiqtisadi tәlәbata vә fiziki tәlәbata
Yalnız istehsal olunan mәhsullar ilә
Xarici alәmdә baş verәn proseslәrlә ödәnilir.
Sosial tәlәbatla vә intellektual tәlәbatla

456 Tәlәbatın regionlaşması necә müәyyәn olunur

•

inkişaf sәviyyәsi
iş yerlәri
mәhsuldar qüvvәlәr
әhalinin sayı
yoxsulluq

457 Normal inkişaf edәn iqtisadiyyatda, dövlәtin әhali ilә münasibәtlәri hansı istiqamәtlәrdә qurulur

•

Büdcә hesabına mәcburi qaydada sığorta olunanlar deyil, әmәk qabiliyyәti olmayan kateqoriyalar vә ya әmәk
fәaliyyәtindә peşәkar xüsusiyyәtlәrә malik olanlar
İmtiyazların vә güzәştlәrin verilmәsi, qiymәtlәrә dotasiyaların ayrılması, istehlak qiymәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn
tәnzimlәnmәsi, mәcburi sosial sığorta, sosial tәminat vә sosial yardım, işә götürәnlә işçi arasında sosial partnyorluq
Әhalinin demoqrafik tәrkibi, pensiyaçıların sayı, azyaşlı uşaların ümumi sayı vә onun tәminatı sәviyyәsi,
respublikamız üçün xarakterik olan qaçqın vә köçkünlәr
İnsanların iqtisadi, hüquqi, ekoloji, tibbi vә mәnәvi müdafiәsini, hәmçinin onların hәyatının tәhlükәsizliyinin
tәminatını, cinayәt qәsdlәrindәn müdafiәsini, tәbii fәlakәtlәr zamanı fövqәladә vәziyyәtlәrdә yardımı
Әhali mülkiyyәtә malikdir, çalışır, ÜDM vә öz gәlirlәrini yaradır, vergilәri ödәyir, xidmәtlәrdәn istifadә etmәklә,
dövlәtin sosial müdafiә funksiyasının obyektidir

458 Tәlәbatın elmi tәsnifatı aşağıdakı әlamәtlәr üzrә müәyyәnlәşdirilir

•

Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu baxımından
qiymәtlәndirmә
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә mütәnasibliklәri
Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional xüsusiyyәtlәr,
mülkiyyәt formalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri

459 Sosialiqtisadi tәlәbatın elmi tәsnifatı hansı әlamәtlәr üzrә müәyyәnlәşdirilir

•

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq
Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәlәbatın tәzahür sferası, tәlabatın subyekti, yaxud daşıyıcısı, tәlәbatın kәmiyyәtcә
müәyyәnlәşdirilmәsi, tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi
Fiziki tәlәbatların ödәnilmәsinin minimum normalarını vә ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә uyğun olaraq mәnәvi
vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi üçün zәruri olan әmtәә vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәri
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İnsanın fiziki tәlәbatlarının ödәnilmәsi üçün zәruri olan istehlak nemәtlәri
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri

460 Tәlәbat vә istehlakın proqnozlaşdırılması aşağıdakı normativlәr әsasında hәyata keçirilir

•

Dinamiklik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq, әks әlaqә, әmәlilik, tarixilik vә varislik
Ekoloji, statistik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq
Regional, әyani, әks әlaqә, әmәlilik, tarixilik
Humanitar, sosialpsixoloji, etik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq
Sosialpsixoloji, etik, komplekslilik, әks әlaqә, әmәlilik, tarixilik

461 Istehlak amillәri hansı qruplara bölünür

•

Ümumi sәviyyәdә
Makro sәviyyәdә
Makro vә mikro sәviyyәdә
Mikro sәviyyәdә
Meqo sәviyyәdә

462 Tәlәbat dedikdә nә başa düşürsünüz

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәrinin
mәcmusudur
Xüsusi kapitalın tәkrar istehsalına sәrfәli mühitin yaranmasıdır
Gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsidir
Bazar tarazlığının pozulması әlamәtidir
Әhalinin hәyat fәaliyyәti prosesindә müxtәlif şeylәrә olan ehtiyaclarının mәcmusudu

463 Istehlakın formalaşma normativlәrinә aiddir

•

Istehlak tәyinatına görә qruplaşan әmtәә vә xidmәtlәr sosial idarәetmәnin metodoloji prinsipidir
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi
Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin planlaşması
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәti

464 Proqnozlaşdırılan dövr üçün milli gәlir necә hesablanır

•

Milli hesablar sistemi vә sahәlәrarası balans әsasında
İstehlak resursunun ümumi artımı – Әhalinin hәyat sәviyyәsinin stabilliyini tәmin edәn resurslar
Milli gәlirdә istehlak fondu + pullu xidmәtlәr + ev tәsәrrüfatında yığım – mәnzil fondunun aşınması – elm vә
idarәetmә müәssisәlәrinin material xәrclәri
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәr
Әhali istehlakı üçün potensial resurslar – Bazis ilindә әhalinin son gәlirlәri

465 әhalinin real gәlirlәrinin artımını tәmin edәn resurslardan istifadә olunması necә hesablanır

•

Tәlәbatın tәbiәti vә dәyişilmәsi sәbәblәrinin insanların istehsal fәaliyyәti ilә müәyyәn edilmәsi
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәr
Әhali istehlakı üçün potensial resurslar – Bazis ilindә әhalinin son gәlirlәri
Milli gәlirdә istehlak fondu + pullu xidmәtlәr + ev tәsәrrüfatında yığım – mәnzil fondunun aşınması – elm vә
idarәetmә müәssisәlәrinin material xәrclәri
İstehlak resursunun ümumi artımı – Әhalinin hәyat sәviyyәsinin stabilliyini tәmin edәn resurslar

466 Real istifadә olunan gәlir necә müәyyәn olun
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•

Real istifadә olunan gәlir= әhalinin real gәlirlәri / könüllü ödәnişlәr vә üzvülük haqları
Real istifadә olunan gәlir= әhalinin real gәlirlәri + könüllü ödәnişlәr vә üzvülük haqları
Әhalinin adam başına düşәn ÜDM vә büdcә gәlirlәri, istehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmusu, işsizlik
sәviyyәsi ilә
Real istifadә olunan gәlir= әhalinin real gәlirlәri – könüllü ödәnişlәr vә üzvülük haqları
Real istifadә olunan gәlir= әhalinin real gәlirlәri x könüllü ödәnişlәr vә üzvülük haqları

467 İstehlak davranışa tәsir edәn amillәr

•

Tәhsil sәviyyәsi
Qiymәt imdeksi
Ailә tәrkibi
Әhali gәlirlәri
İş yerlәri

468 Sosial yardım hansı formada göstәrilir?

•

Әhali gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi, gәlirlәr üzrә minimum sosial zәmanәtlәrin tәmin olunması, sosial sahәlәrin
tәnzimlәnmәsi, imtiyazların vә güzәştlәrin verilmәsi, mәcburi sosial sığorta, sosial tәminat vә sosial yardım
Әhalinin müxtәlif sosial risqlәrdәn sığortalanmasının tәşkili prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәr
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn
Sosial sahәlәrin tәnzimlәnmәsi, imtiyazların vә güzәştlәrin verilmәsi, mәcburi sosial sığorta, sosial tәminat vә sosial
yardım, pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr
Nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri, natural mәdaxil, pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr

469 Sosial yardım almaq hüququna malik olan әhali kateqoriyalarını müәyyәn etmәk üçün hansı göstәricidәn
istifadә olunur?

•

Himayәdarlıq
Yoxsulluq hәddi
Kasıblıq sәviyyәsi
Inflyasiya
Böhran vә qıtlıq

470 2015ci il üçün yaşayış minimumu uşaqlar üçün hansı mәblәğdә müәyyәn edilmişdir?

•

131 manat
105 manat
108 manat
125 manat
116 manat

471 әlillәrin sosial müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

19930101
19910820
19920101
19920825
19920125

472 Respublikada mövcud olan minimum әmәk haqqının miqdarı:

•

100
105
75
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140
125

473 2015ci il üçün yaşayış minimumu pensiyaçılar üçün hansı mәblәğdә müәyyәn edilmişdir?

•

116 manat
131 manat
108 manat
124 manat
105 manat

474 Sosial sferanın minimal dövlәt standart vә normativlәri ilә tәnzimlәnmәsi:

•

әhalinin әsas gәlirlәrinin real mәzmunun yüksәldilmәsi tәdbirlәri başa düşülür
İmtiyazların verilmәsi
hәr şeydәn әvvәl, tәhsil, sәhiyyә, mәnzil, әmәk iqtidarında olmayan әhaliyә sosial xidmәt vә s. üzrә minimal büdcә
xәrclәridir
istehlak qiymәtlәrinin dövlәt tәrәfındәn tәnzimlәnmәsi
minimal büdcә xәrclәridir, minimal dövlәt standart vә normativlәri

475 әhalinin gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi:

•

istehlak qiymәtlәrinin dövlәt tәrәfındәn tәnzimlәnmәsi
minimal büdcә xәrclәridir
minimal dövlәt standart vә normativlәri
İmtiyazların verilmәsi
әhalinin әsas gәlirlәrinin real mәzmunun yüksәldilmәsi tәdbirlәri

476 Sоsiаl tеxnоlоgiyаlаra aid deyil:

•

Sоsiаl prоqnоzlаşdırma
Sosial status
Sоsiаl lаhiyәlәşdirmә
Sоsiаl müdаfiә
Sоsiаl iş

477 Dövlәtin vәtәndaşlara vә ailәlәrә müәyyәn şәraitin reallaşması üçün hәyata keçirdiyi xidmәtlәrin mәcmusu:

•

Sosial tәzminat
Sosial müavinәt
Sosial pensiya
Sosial sığorta
Sosial xidmәt

478 Fövqaladә vәziyyәtlәrdә vә yaxud sosial sığortanın әhatә etmәdiyi yoxsul vәtәndaşlara vә ailәlәrә kömәk
üçün tәşkil edilmiş fәaliyyәtlәrin mәcmusu:

•

Sosial xidmәt
Sosial pensiya
Sosial sığorta
Sosial müavinәt
Sosial tәzminat

479 Sosial yardımın ölçüsünün müәyyәn edilmәsindә alternativ yanaşmalara aiddir:

•

Rayonun potensialını qiymәtlәndirmәk.
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•

Bütün yardım alanlara eyni ölçüdә yardım verilir, yardım alan başqa gәlir mәnbәyinә malik deyil, yardımın ölçüsü
keçmiş әmәk haqqının ölçülmәsinә әsaslana bilәr, yardım alanın tәlәbatından asılıdır
Әhalinin gәlirlәrinin hәcmini ölçmәk
Ailә tәkibini qiymәtlәndirmәk
Işlә tәminatını ölçmәk

480 Minimum istehlak büdcәsindәn istifadә edilmir:

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsindә baş verәcәk dәyişikliklәrin proqnozlaşdırılmasında
İstehlak mallarının vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin artması şәraitindә vәtәndaşların pul gәlirlәrinin vә әmanәtlәrinin
indekslәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında vә hәyata keçirilmәsindә
Әhali gәlirlәrinin artırılmasında, mәşğulluğun tәmin olunmasında, әmәyin qiymәtlәndirilmәsindә
Aztәminatlı vәtәndaşların müdafiәsinә yönәldilәn ünvanlı sosial siyasәtin aparılmasında
Әmәk haqqının, pensiyaların, müavinәtlәrin, tәqaüdlәrin vә digәr sosial ödәnclәrin minimum mәblәğinin müәyyәn
edilmәsindә

481 2015ci il üçün yaşayış minimumu ölkә üzrә hansı mәblәğdә müәyyәn edilmişdir?

•

105 manat
125 manat
108 manat
131 manat
140 manat

482 Sosial işin әsas vәzifәlәri:

•

Nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri, natural mәdaxil, pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr
Sosialtibbi, psixolojipedoqoji, sosialhüquqi, sosialmәişәt, sosialmәslәhәt, zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial
adaptasiya
Zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial adaptasiya, әlillәrin reabilitasiyası
Pensiyalar vә yardımlar, sosial sığorta ödәnişlәri, müxtәlif tәyinatlı birdәfәlik kompensasiyalar, işsizlәr vә aztәminatlı
әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәrin verilmәsi
Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial qulluq,
sosial mobillik, sosial nәzarәt vә s.

483 Ünvanlı dövlәt sosial yardımının tәyin edilmәsi mәqsәdilә 2015ci il üçün ehtiyac meyarının hәddi:

•

100 manat
95 manat
105 manat
136 manat
125 manat

484 Sosial xidmәtlәrin növlәri:

•

Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial qulluq,
sosial mobillik, sosial nәzarәt vә s
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәri
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr
Әmәk haqqının vә pensiya tәminatınınnisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, onun minimal sәviyyәsi, normativdәn artıq
әmәk stajına, xüsusi әmәk şәraitinә görә әlavә ödәmәlәr şәklindә hәvәslәndirmә elementlәrin istifadәsi
Sosialtibbi, psixolojipedoqoji, sosialhüquqi, sosialmәişәt, sosialmәslәhәt, zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial
adaptasiya, әlillәrin reabilitasiyası vә s.

485 Sosial transfertlәrә hansı normativ göstәricilәr aid olunur?
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•

Müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin dövriyyәsindәn gәlirlәr
Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta ödәnişlәri
Pensiyalar vә yardımlar, sosial sığorta ödәnişlәri, müxtәlif tәyinatlı birdәfәlik kompensasiyalar, işsizlәr vә aztәminatlı
әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәr
Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr, işsizlәr vә aztәminatlı әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәr
Maliyyәkredit sistemi vasitәsilә әldә edilәn gәlirlәr

486 Sosial yardıma aid edilmir:

•

Dotasiyalar
Tәqaüdlәr
Maliyyә yardımı
Sosial transferlәr
Müxtәlif növ güzәştlәr

487 Ehtiyac meyarı nә demәkdir?

•

Әhalinin әsas sosialdemoqrafik qrupları üzrә yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlәt sosial yardımının
tәyin edilmәsi mәqsәdilә dövlәt büdcәsi ilә birgә hәr il üçün tәsdiq olunan hәddir
Әhalinin әsas sosialdemoqrafik qrupları üzrә yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlәt sosial yardımının
tәyin edilmәsi mәqsәdilә dövlәt büdcәsi ilә birgә hәr ay üçün tәsdiq olunan hәddir
Әhalinin әsas sosialdemoqrafik qrupları üzrә yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlәt sosial yardımının
tәyin edilmәsi mәqsәdilә dövlәt büdcәsindәn kәnar hәr il üçün tәsdiq olunan hәddir
Әhalinin әsas sosialdemoqrafik qrupları üzrә yaşayış mühitindәn asılı olaraq ünvanlı dövlәt sosial yardımının tәyin
edilmәsi mәqsәdilә dövlәt büdcәsi ilә birgә hәr il üçün tәsdiq olunan hәddir
Әhalinin әsas sosialdemoqrafik qrupları üzrә yaşayış minimumundan asılı olmayaraq ünvanlı dövlәt sosial yardımının
tәyin edilmәsi mәqsәdilә dövlәt büdcәsi ilә birgә hәr il üçün tәsdiq olunan hәddir

488 Sosial xidmәtlәrin növlәri üzrә qrupları deyil:

•

Pullu xidmәtlәr qrupu
Kömәkçi xidmәtlәr qrupu
Әlavә xidmәtlәr qrupu
Güzәştli xidmәtlәr qrupu
Pulsuz xidmәtlәr qrupu

489 әhаlinin sоsiаliqtisаdi inkişаf sәviyyәsi tәdqiq еdilәrkәn әsаsәn аşаğıdаkı mәsәlәlәr аrаşdırılır. Hansı doğru
deyil?

•

Sоsiаliqtisаdi yаrdımа еhtiyаcı оlаn аztәminаtlı әhаli tәbәqәlәrinin sеçilmәsi vә хаrаktеrizә еdilmәsi
Әhаlinin аyrıаyrı sоsiаl, dеmоqrаfik vә digәr qruplаrı аrаsındа cәmiyyәtin sоsiаl diffеrеnsiаllаşmаsı dәrәcәsinin
qiymәtlәndirilmәsi
Yardımın hәcmi, onun ehtiyac vә tәlәbat әsasında muәyyәnlәşmәsinin tәhlili
Әhаlinin sоsiаliqtisаdi rifаhının ümumi vә hәrtәrәfli хаrаktеristikаsı
Müхtәlif sоsiаliqtisаdi fаktоrlаrın yаşаyış sәviyyәsinә tәsirinin хаrаktеri, оnlаrın tәrkibi vә dinаmikаsı

490 Indekslәşdirmә әhalinin hansı gәlirlәrinә vә әmanәtlәrinә tәtbiq olunur?

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәrinә görә
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturuna görә
Işçilәrin әmәk haqqına, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәrinә, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli
kagızlara, tәqaüdlәrә vә sosial müavinәtlәrә
Mәzmununa, keçirildiyi yerә, hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirilmә üsuluna görә
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn

491 Sosial yardımın tәyin olunması zamanı ailә tәrkibindә nәzәrә alınmayan şәxslәr kimlәrdir?
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•

Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşamayan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları
Cәzaçәkmә müәssisәlәrindә cәza çәkәn şәxslәr
Müddәtli hәqiqi hәrbi xidmәtdә olan şәxslәr
Tam dövlәt tәminatında olan şәxslәr
Tәhsil alanlar

492 Sosial yardım hansı müddәtә tәyin edilir?

•

3 ay müddәtinә
1,5 il müddәtinә
1 il müddәtinә
2 il müddәtinә
6 ay müddәtinә

493 Yardım ödәnişlәrinin olcusunә görә yanaşma deyil:

•

Ehtiyacı olanların hamısına eyni olcudә yardım odәnilmir
Yardım ya әvvәlki әmәk haqqı sәviyyәsinә, ya da sığorta odәmәlәrinin hәcminә әsaslanır
Yardım fәrdi tәminata әsaslanır
Ehtiyacı olanların hamısına eyni olcudә yardım odәnilir
Yardımın hәcmi ehtiyac vә tәlәbat әsasında muәyyәn olunur

494 İndeksasiyaya bağlı sullara cavab deyil?

•

İndeksasiya qiymәtlәrin qaldırılmasından sonra hәyata keçirilir
Gәlirlәrin dövlәt indeksasiyası yaşayış dәyәrinin artmasının nәzәrә alınması әsasında hәyata keçirilir
Gәlirlәrin dövlәt indeksasiyası yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi
ilә hәyata keçirilәn kompensasiya tәdbirlәri sistemidir
Әhalinin sosial müdafiәsinin formalarından biri dә gәlirlәrin indeksasiya edilmәsidir
İndeksasiya inflyasiya şәraitindә istehlak qiymәtlәrinin artması ilә әlaqәdar әhali gәlirlәrinin bu qiymәtlәrә
uyğunlaşdırılması tәdbirlәrini әks etdirir

495 Sosial mudafiәnin әsas istiqamәtlәri hesab olunmur:

•

Ailәnin sosial mudafiәsi
Әmәk qabiliyyәti olmayanların sosial mudafiәsi
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin sosial mudafiәsi
Uşaqların sosial mudafiәsi
Şirkәtinin sosial müdafiәsi

496 Vәtәndаşlаrın Kоnstitusiyаdа nәzәrdә tutulаn sоsiаl zә¬mа¬nәt sаhәsindә hüquqlаrının tәmin еdilmәsi
vаsitәsi:

•

Sоsiаl stаndаrtlаr
Gәlirlәr
Sosial transfertlәr
Pensiya
Sığorta

497 Sоsiаl zәmаnәtlәr sistеmi:

•

Bütün vәtәndаşlаrа оnlаrın әmәk nаi¬liy¬yәtlәrini nәzәrә аlmаdаn vә еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаdаn sоsiаl
әhәmiyyәtli rifаh vә хidmәtlәrin tәklif еdilmәsidir
Bәzi vәtәndаşlаrа оnlаrın әmәk nаi¬liy¬yәtlәrini nәzәrә аlmаdаn vә еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаdаn sоsiаl әhәmiyyәtli
rifаh vә хidmәtlәrin tәklif еdilmәsidir
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Bütün vәtәndаşlаrа оnlаrın әmәk nаi¬liy¬yәtlәrini nәzәrә аlmаdаn vә еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаqlа sоsiаl әhәmiyyәtli
rifаh vә хidmәtlәrin tәklif еdilmәsidir
Bütün vәtәndаşlаrа оnlаrın әmәk nаi¬liy¬yәtlәrini nәzәrә аlmаqlа vә еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаdаn sоsiаl әhәmiyyәtli
rifаh vә хidmәtlәrin tәklif еdilmәsidir
Bәzi vәtәndаşlаrа оnlаrın әmәk nаi¬liy¬yәtlәrini nәzәrә аlmаqlа vә еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаqlа sоsiаl әhәmiyyәtli
rifаh vә хidmәtlәrin tәklif еdilmәsidir

498 Dünya tәcrübәsindә yoxsulluq hәddinin müәyyәn edilmәsi metodları:

•

Mütlәq vә nisbi yoxsulluq hәddi
Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddi
Әsaslandırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddi
Mütlәq, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddi
Nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddi

499 Minimаl zәruri qidа mәhsullаrı dәstinә dаxil deyil:

•

Yumurtа
Müхtәlif növ turşulаr
Әt vә әt mәhsullаrı
Çörәk vә çörәk mәmulаtlаrı
Süd vә süd mәhsullаrı

500 Aşağıdakılardan sosial yardıma aid edilmәyәn hansıdır?

•

Tәqaüdlәr
Dotasiyalar
Maliyyә yardımı
Sosial transferlәr
Müxtәlif növ güzәştlәr

501 Müavinәt hesablanarkәn әmәyin ödәnilmәsi fondundan verilәn mükafatlar, әmәk haqqına әlavәlәr orta aylıq
miqdarında nәzәrә alınırlar:

•

Onların keçәn ildә hesablanmış ümumi mәblәğin 3 aya bölünmәsi yolu ilә
Onların keçәn ildә hesablanmış ümumi mәblәğin 12 aya vurulması yolu ilә
Onların keçәn ildә hesablanmış ümumi mәblәğin 12 aya bölünmәsi yolu ilә
Onların keçәn ildә hesablanmış ümumi mәblәğin 6 aya bölünmәsi yolu ilә
Onların keçәn ildә hesablanmış ümumi mәblәğin 6 aya vurulması yolu ilә

502 Sosial xidmәtlәrin ünvanlı tәqdimatında daxil etmә sәhvi vә ya natamam әhatә nә demәkdir?

•

Ehtiyacı olanlar proqrama daxil edilir
Bütün tәbәqәlәr proqrama salınır
Ehtiyacı olmayanlar proqrama daxil edilir
Ehtiyacı olanlar sәhvәn proqrama daxil edilmir
Ehtiyacı olmayanlar proqrama daxil edilmir

503 Aşağıdakılardan hansı sosial yardımın göstәrilmәsi formasına aid deyil:

•

Müvәqqәti yaşayış yerlәri, protezlәr
Gәlirlәr üzrә sosial zәmanәtlәr
Pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr
Nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri formasında
Pulsuz yemәkxanalar, sәnaye mallarının paylanması formasında
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504 Aşağıdakılardan sosial müdafiә sisteminin әsas istiqamәt vә formalarına aid deyil:

•

Xidmәt vә rifahların bölgüsü formasında
Әhali gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi
Imtiyazların verilmәsi
Qiymәtlәrә dotasiyaların ayrılması
Sosial tәminat vә sosial yardım.

505 Pulsuz vә güzәştli xidmәtlәrә aid deyil:

•

Sosial xidmәt
Tәhsil
Maddi xidmәt
İctimai rifah
Sәhiyyә

506 Sosial yardımın maliyyә mәnbәyi:

•

Sosial yardım xarici dövlәtlәrin verdiyi yardımlar hesabına maliyyәlәşir
Sosial yardım neft fondundan maliyyәlәşir
Sosial yapdım dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir
Sosial yardım mәcburi sosial ayırmaların hesabına maliyyәlәşir
Sosial yardım yerli biznesmenlәrin vә sahibkarların könüllü verdiyi yardımlar hesabına maliyyәlәşir.

507 2015ci il üçün yaşayış minimumu әmәk qabiliyyәtli әhali üçün hansı mәblәğdә müәyyәn edilmişdir?

•

125 manat
131 manat
108 manat
115 manat
140 manat

508 Sosial müdafiә sistemindә münasibәtlәr obyekti:

•

işlәyәn әhali
sosial müdafiәnin formasıdır
yardım
ilk növbәdә, işlәmәyәn әhalidir
muzdlu işcilәr

509 Ünvanlı Dövlәt Sosial Yardım haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanunu tәtbiq edilmәsi barәdә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı nә vaxt tәsdiq olunub?

•

20060101
20051021
20051217
20051116
20060701

510 Sosial yardım sistemindә islahatların әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır:

•

Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin planlaşması
Sosial müavinәtlәrin ünvanlılığının, sәmәrәliyinin vә effektli olmasının tәmin olunması, sosial yardım sisteminin
bazar şәraitinә uyğunlaşdırılması
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә [yeni cavab]
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Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional xüsusiyyәtlәr,
mülkiyyәt formaları

511 İmtiyazların verilmәsi:

•

әhalinin әsas gәlirlәri
müәyyәn әhali qrupuna şamil edilәn, ümumi fәaliyyәt qaydaları ilә müqayisәdә, xüsusi üstünlük başa düşülür
әhalinin әsas gәlirlәrinin real mәzmunun yüksәldilmәsi tәdbirlәri başa düşülür
minimal büdcә xәrclәridir, minimal dövlәt standart vә normativlәri
hәr şeydәn әvvәl, tәhsil, sәhiyyә, mәnzil, әmәk iqtidarında olmayan әhaliyә sosial xidmәt vә s. üzrә minimal büdcә
xәrclәridir.

512 Az miqdarda (2000 manatadәk) mәcburi dövlәt sosial sığorta haqlarının qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş
müddәtdә ödәnilmәmәsinә görә hansı tәdbir görülür?

•

İnzibati xәtanın bilavasitә obyekti olmuş mәblәğin 20 faizindәn 30 faizinәdәk cәrimә
İnzibati xәtanın bilavasitә obyekti olmuş mәblәğin 30 faizindәn 50 faizinәdәk cәrimә
İnzibati xәtanın bilavasitә obyekti olmuş mәblәğin 20 faizindәn 50 faizinәdәk cәrimә
İnzibati xәtanın bilavasitә obyekti olmuş mәblәğin 30 faizindәn 70 faizinәdәk cәrimә
İnzibati xәtanın bilavasitә obyekti olmuş mәblәğin 50 faizindәn 80 faizinәdәk cәrimә

513 Hamilәliyә vә doğuma görә müavinәtin ümumi mәblәği:

•

Gündәlik müavinәtin mәblәğinin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi nәticәsindә buraxılmış iş günlәrinin
sayından çıxmaqla tapılır
Aylıq müavinәtin mәblәğinin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi nәticәsindә buraxılmış iş günlәrinin sayına
bölünmәsi ilә tapılır
Aylıq müavinәtin mәblәğinin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi nәticәsindә buraxılmış iş günlәrinin sayına
vurulması ilә tapılır
Gündәlik müavinәtin mәblәğinin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi nәticәsindә buraxılmış iş günlәrinin sayına
vurulması ilә tapılır
Hәftәlik müavinәtin mәblәğinin әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi nәticәsindә buraxılmış iş günlәrinin sayına
vurulması ilә tapılır

514 Sosial standartlar nәdir?

•

Böhran dövründә aztәminatlı әhali tәbәqәlәri üçün
Sosial xidmәtlәr minimumudur
Bütün vәtәndaşlara onların әmәk nailiyyәtlәri nәzәrә aınmadan vә ehtiyacı olması yoxlamadan rifah vә xidmәtlәrin
tәklif edilmәsidir
Әhalinin ayrıayrı kateqoriyalarına sosial zәmanәt kimi ifadә
Vәtәndaşların konstitusiyada nәzәrdә tutulan sosial zәmanәt

515 Külli miqdarda (50000 manatadan yuxarı) mәcburi dövlәt sosial sığorta haqlarını ödәmәkdәn yayınmaya
görә hansı cәza tәdbiri görülür?

•

Yeddi ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә
vә ya edilmәmәklә üç ildәn beş ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Üç ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә üç ildәn beş ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Üç ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә üç ildәn yeddi ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Beş ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә üç ildәn yeddi ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә
Üç ilәdәk müddәtә müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәklә vә
ya edilmәmәklә beş ildәn yeddi ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә

516 Tәminat sistemindә әsas istiqamәt:
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•

birdәfәlik rüsumlar
iş yerlәri
transfertlәr
müavinatlar
kollektiv istehlak

517 Qiymәtlәrә dotasiyaların ayrılması, istehlak qiymәtlәrinin dövlәt tәrәfındәn tәnzimlәnmәsi:

•

hәr şeydәn әvvәl, tәhsil, sәhiyyә, mәnzil, әmәk iqtidarında olmayan әhaliyә sosial xidmәt vә s. üzrә minimal büdcә
xәrclәridir.
Ümumdövlәt miqyasında, bu vә ya digәr formada, kifayәt qәdәr dar çәrçivәdә, әsasәn dә tәbii inhisarların vә dövlәt
mülkiyyәti sektorunun fәaliyyәti (qaz, elekttrik enerjisi, şәhәrlәrarası danışıqlar, rabitә) ilә bağlı olan qiymәtlәr
tәnzimlәnir
minimal büdcә xәrclәridir, minimal dövlәt standart vә normativlәri
әhalinin әsas gәlirlәrinin real mәzmunun yüksәldilmәsi tәdbirlәri başa düşülür
müәyyәn әhali qrupuna şamil edilәn, ümumi fәaliyyәt qaydaları ilә müqayisәdә, xüsusi üstünlük başa düşülür

518 Aşağıdakılardan sosial yardıma aid edilmәyәn hansıdır?

•

Müxtәlif növ güzәştlәr
Sosial transferlәr
Maliyyә yardımı
Tәqaüdlәr
Dotasiyalar

519 әhali gәlirlәrinin bölüşdürülmәsinin qeyribәrabәrliyi hansı sәbәblәrdәn ola bilәr

•

Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu, tәhsil sәviyyәsi
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu
Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, mülkiyyәtә mәnsubluq, bazarda hakim
mövqe, uğur qazanma
Ölkәnin vәtәndaşları qocaldıqda, xәstәlәndikdә, әmәk qabiliyyәtini itirdikdә, ailә başçısını itirdikdә onlara dövlәt
hesabına müәssisәlәr, idarәlәr tәrәfindәn verilmiş maddi tәminat
Ölkәnin vәtәndaşları qocaldıqda, xәstәlәndikdә, әmәk qabiliyyәtini itirdikdә, ailә başçısını itirdikdә onlara dövlәt
hesabına müәssisәlәr

520 Dövlәtin sosial inkişaf konsepsiyası hansı vәzifәlәri әhatә edir

•

Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә istehlak bazarının tәlәbata uyğun tәşkili, әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi
Әha¬linin әmәk, istirahәt, sosial müdafiә, sağlamlığın qorunması, mәdәniyyәt vә mәnzil tәminatı sahәsindә
konstitusiya hüquqlarına qarantiya verilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı
Sәhiyyә xidmәtinin әhali tәlәbatına uyğun inkişafı vә yerlәş¬dirilmәsi, sәhiyyәnin struktur әlaqәlәrinin optimal tәşkili
vә idarә olunması
Yerli orqanlarının vә fәrdi mәnzil tikintisinin xüsusi çәkisinin artırılması; bütün mәnbәlәr hesabına, o cümlәdәn
büdcәdәn kәnar kapital qoyuluşu hesabına mәnzil tikinsini surәtlәndirmәk

521 Yığım fondu nәdir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
İstehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin, xidmәtin mәcmusu ilә
Milli gәlirin istehsalın genişlәnmәsi xәrclәrini tәmin edәn
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•

Minimum yaşayış sәviyyәsini tәmin edәn istehlak mәhsullarını vә xidmәtin cari qiymәtlәrdә dәyәri vә mәcburi
ödәnişlәrin mәcmusudur

522 Sosial sfera sahәsinin ümumi xarakteristikası vә kadr strukturuna aiddir

•

Müasir dövrdә sosial sfera ictimai mәhsulun passiv istehlakçısı deyil, iqtisadiyyatın sürәtli artımının fәal hәrәkәt verici
qüvvәsidir
Sosial sfera tәhsil, sәhiyyә, mәişәt, nәqliyyat xidmәti vә rabitә proseslәrini tәmin edәn, hәmçinin әhatә etdiyi yerlәrin
sayı
Sosial sferanın әsas funksiyası hәyat fәaliyyәtinin subyekti olan insanın sosial tәkrar istehsalı funksiyası, onun hәyat
tәminatının ehtiyyatlarının tәkrar istehsalı vә sosial infrastrukturların tәkrar yaradılması funksiyaları ilә şәrtlәndirilir
Sosial sfera, әşya, prosessual, ideya vә insani cәhәtli zәruri komponentlәr dәstinә malikdir
Sosial kompleks xalq tәsәrrüfatı kompleksinin tәrkib hissәsi olan xidmәt sahәsinә aiddir

523 Sosial sferanın әsas vәsaitlәrinin dinamikasına aiddir

•

Sosial sferanın sahәlәrinin fәaliyyәtidir
Sosial sferanın sahәlәrinin fәaliyyәti, sosial vә iqtisadi vәzifәlәrin icrası ilә bağlıdır.
Sosial sferada resursların tәkrar istehsalının әn vacib xüsusiyyәtlәrindәn biri onun tәkrar istehsalın resurs tutumlu
olmasıdır
Sosial sahәlәrә cәlb olunan resursların daimi artan hәcmi, ictimai tәkra istehsalda iqtisadi әlaqәlәrinin inkişaf
dinamikasına, maddi vә maliyyәlәrin istiqamәtlәnmәsinә tәsir edir.
Sosial sferanın dinamizminin әn mühüm amili elmi texniki tәrәqqidir

524 Sosial sahәlәrin inteqrasiyası potensialına daxildir

•

Nәqliyyat vә rabitә infrastrukturları
Yanacaq resursları vә s.
Әmәk ehtiyyatları, onların cins, yaş vә peşә tәrkiblәri
Tәbii resurslar
Elmi texniki tәrәqqinin inkişafı

525 Sosial sferanın sahәlәrindә әsas fondlar, onların tәkrar istehsalıhansı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilir

•

Korporasiyaların vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn assosiativ fondlar
Xeyriyyә fondları
Büdcәdәn kәnar sferada olan fondlar
Büdcә vәsaitlәri hesabına olan fondlar
Bir vә bir neçә fiziki şәxs, ailә tәrәfindәn tәşkil olunan vә maliyyәlәşdirilәn müstәqil fondlar

526 әmәk ehtiyatlarının tәkrar bölgüsünü xarakterizә edәn işdәn azad olunma sәbәblәrinә aid deyil:

•

tәbii resursların tükәnmәsi nәticәsindә istehsalın dayandırılması
iqtisadi sahәlәrindә struktur dәyişikliklәr
ictimai istehsalatda struktur dәyişilikliklәr
әhalinin gәlirlәrinin artırılması
xalq tәsәrrüfatı baxımından әhәmiyyәtli obyektlәrin tikintisinin başa çatdırılması

527 әmәk bazarında seqmentlәşmә nәdir?

•

işçi qüvvәsinin hәrәkәtini mәhdudlaşdıran qapalı sektorlara bölgüsü
insanların әmәk qabiliyyәtini müәyyәn edәn müxtәlif keyfiyyәtlәrin
işçi qüvvәsinin hәrәkәti
işәgötürәnlәrlә muzdlu işçilәrin maraqlarının razılaşması vә qarşılıqlı fәaliyyәti
işçi qüvvәsinә olan tәlabatın tәklifi üstәlәmәsi

528 İqtisadi qeyrifәal әhaliyә aiddir:

•
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•

iş axtarışını dayandıran, buna maraq göstәrmiyәnlәr
mәşğul olan yeniyetmәlәr
iş axtaranlar
mәşğul olanlar
işsizlәr

529 Yerdәyişmә xarakterinә görә miqrasiyanın hansı növlәri mövcuddur:

•

bioloji vә fiziki
iqtisadi vә sosial
azad vә muzdlu
mövsumi vә dövri
texniki vә estetik

530 Mәcburi miqrasiyanın sәbәblәrinә aid olunmur:

•

torpağın işgal olunması
elmitexniki inqlab
ekoloji fәlakәt
müharibә
siyasi münaqişә

531 әmәk ehtiyatlarının bölgüsün növlәri:

•

sadә vә mürәkkәb
azad vә muzdlu
xüsusi vә fәrdi
fәrdi vә tәşkil olunmuş
inzibatı vә iqtisadi

532 әmәk potensialın hansı tәrәflәri mövcuddur:

•

ictimai vә fәrdi
üfuqi vә şaquli
iqtisadi vә sosial
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
sadә vә mürәkkәb

533 әmәyә uyğunlaşmanın strukturuna daxil deyil:

•

iqtisadi
ictimaitәşkilati
psixofizioloji
sosialpsixoloji
peşә

534 әmәk ehtiyatlarlının sayı hansı amildәn birbaşa asılıdır

•

texniki
erqonomik
estetik
demoqrafik
sanitarqiqiyenik

535 әrazi hәddlәrini keçәrәk insanların yerdәyişmә prosesi necә adlanır
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•

Adaptasiya
Tәnzimlәmә
Miqrasiya
İş qüvvәsinin hәrәkәti
Tәbii artım

536 İşçilәrin işdәn azad olunmasının әsas sәbәblәrinә aid deyil:

•

elmitexniki tәrәqqi
struktur dәyişikliklәri
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
tәbii şәrait
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

537 әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin göstәricilәrinә aid deil:

•

İqtisadiyyatın sahәlәri üzrә çalışanların iş vaxtindan sәmәrәli istifadә
İqtisadiyyatın sahәlәri üzrә işçilәrin bölgüsü
İstehsalatda kadrların istifadәsinin sәmәrәliliyi
Cәmiyyәtdә mәşğulluq sәviyyәsi
İşçilәrin peşәixtisas sәviyyәsi

538 әmәk resurslarının bölgüsü hansı mәqsәdә xidmәt edir?

•

İqtisadiyyatın işçi qüvvәsinә olan tәlәbatının ödәnilmәsinә
İş yerlәri üzrә kadrların yerlәşdirilmәsinә
İstehsal mәsrәflәrinin azaldılmasına
İstehsalın artırılmasına
Әmәk ehtiyatları ilә bağlı dövlәt nәzarәtinin aparılmasına

539 Dövlәtin sosial müdafiә resursları hansı mәnbәlәrdәn formalaşır

•

Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta ödәnişlәri
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr
Birbaşa vәsaitlәr vә mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri
Dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr
Işçilәrin әmәk haqqı, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәri, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli kagızlar,
tәqaüdlәr vә sosial müavinәtlәr

540 әmәk mәhsuldarlığının artırılması ilә bağlı işdәn azad olunma sәbәblәrinә aid deyil:

•

istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsinin artırılması
ETT
әmәk münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

541 Kapitalların hazırlanması vә ixtisasının artırılması attestasiyasına aiddir

•

Inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsindәn istifadә olunması
Informasiya bazarının kmillәşdirilmәsi
Mütәxәssislәrin test yolu ilә müәyyәnlәşdirilmәsi
Yeni mütәrәqqi texnologiyalarının mәnimsәnilmәsi
Elmitexniki tәrәqqinin son nailiyyәtlәrinin istehsalata tәtbiqi

542 Mәşğulluq fәaliyyәti hansı әlamәtlәrә görә qruplaşdırılır
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•

Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn
Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi, gәlir vә әmәk haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
mәqsәdi ilә
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәrinә әsasәn
Iqtisadiyyatda çalışanlar, hәrbi xidmәtdә olanlar, istehsaldan ayrılmaqla tәhsil alanlar
Mәzmununa, keçirildiyi yerә, hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirilmә üsuluna görә

543 Sosial sferada әmәk mәsrәflәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Maddi texniki bazarın modernlәşmәsi
Sosial sferanın әsas fondları
Kadrlar potensialı
Sosial sferanın әmәk ehtiyatları
Iş yerlәri arasında olan mütәnasiblik.

544 Tranfert ödәmәlәrә aiddir

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
Sahibkarıq fәaliyyәti hesabına formalaşan maliyyә mәnbәlәri
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәtinә әsasәn formalaşan maliyyә mәnbәlәri
Büdcә hesabına dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn xәrclәr
Oğurluq, nәzәrә alınmayan, pulsuz vә yığıma yönәldilәn maliyyә mәnbәlәri

545 әmәk tәklifinin azaldılmasının hüquqi әsasına aiddir

•

Sosial yardım yerli biznesmenlәrin vә sahibkarların könüllü verdiyi yardımlar hesabına maliyyәlәşir
Sosial yardım mәcburi sosial ayırmaların hesabına maliyyәlәşir
Uşaq әmәyinin azaldılması, iş hәftәsinin azaldılması, sosial yardım
Uşaq әmәyinin azaldılması, iş hәftәsinin azaldılması, mütlәq tәqaüdә gedilmәsinin dәstәklәnmәsi
Sosial yardım xarici dövlәtlәrin verdiyi yardımlar hesabına maliyyәlәşir

546 Işsizliyin hansı formaları mövcuddur

•

Gözlәnilәn, tәbii, institutsional vә tsiklik
Ictimai, beynәlxalq, struktur, friksion, tәbii, institutsional vә tsiklik
Tәbii, institutsional vә tsiklik
Friksion, tәbii, institutsional vә müәyyәn olunmuş
Struktur, friksion, tәbii, institutsional vә tsiklik

547 әmәk ehtiyatlarından istifadә mәrhәlәsindә hansı proses mövcud deyil:

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılması
әmәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
mәşğulluğun tәmin edilmәsi
әhalinin tәbii hәrәkәti
iş yerlәrin attestasiyası vә tәkmillәşdirilmәsi

548 Sosial sektorda sahibkarlığa yardım etmәk üzrә tәdbirlәr aşağıdakı istiqamәtlәrә yönәlmәlidir

•

Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Geniş tәbәqәsinin formalaşdırılması, prespektiv növlәrinin vә istiqamәtlәrinin stimullaşdırılması, investisiya
resurslarının yığılmasına vә onlaoın prioritet istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına tәsir göstәrmәk, beynәlxalq rәqabәt
şәraitindә sabitliyinin tәmin edilmәsi
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Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Sosial vә fәrdi problemlәrin, vәziyyәtlәrin diaqnostikası; sosial profilaktika, sosial uyğunlaşma, sosial reabilitasiya,
sosial terapiya
Firmaların zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi, mövcud inhisarçı üstünlüklәrin
reallaşdırılmasına açıq ifadә olunan cәhd

549 Tәhsil almaq istәyәnlәrin ümumi sayı hansı әsas tәlәbat sistemi ilә formalaşır

•

Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf etmiş intellektual sәviyyәli
insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq
İnsanların mәhsuldar qüvvә kimi istehsal posesindә aktivliyini artırır, intellektual sәviyyәli insanların hәyat
fәaliyyәtinә qayıtmasına tәsir edir
İqtisadiyyatın tәlәbatı sistemi ilә vә әhalinin intellektual tәlәbatı nöqteyi nәzәrindәn
İqtisadi meyar kimi sәhiyyәnin maliyyә imkanları, kapital qoyuluşu, iş qüvvәsinin istifadә edilmәsi problemlәri

550 Makrosәviyyәdә әmtәә vә xidmәt tәklifinin formalaşmasının hansı mәnbәlәri mövcuddur

•

İşçilәrin әmәk haqqında, birdәfәlik müavinәtlәr istisna olmaqla, dövlәt pensiyalarına, tәqaüdlәrә vә sosial
müavinәtlәri
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu, tәhsil sәviyyәsi, professional vәrdiş, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma
Qәza vәziyyәtindә olan bina vә tikililәrin bәrpagüclәndirilmә işlәrinin aparılması, kommunal xidmәtlәr sahәsindә
restrukturizasiya tәdbirlәrinin sürәtlәndirilmәsi
Respublikanın daxili istehsalı vә resursları hesabına formalaşan әmtәә vә xidmәt tәklifi, kәnardan әmtәә tәklifi vә
respublika әhalisinin başqa respublikaların istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәt miqdarı
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә istehlak bazarının tәlәbata uyğun tәşkili, әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi

551 әmәk ehtiyatları hansı funksiyanı icra edir

•

biznesin formalaşması
informasiyanın toplanmasını
mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalı
enerjinin mәsrәflәrini
investisiyaqoyuluşu

552 әhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsi necә müәyyәn olunur

•

işsizlәrin qeyrifәal әhaliyә nisbәti ilә
mәşğul olanların iqtisadi fәal әhaliә nisbәti ilә
iqtisadi fәal әhalinin ümumi әhaliyә nisbәti ilә
işsizlәrin iqtisadi fәal әhaliә nisbәti ilә
mәşğul olanların vә işsizlәrin nisbәti ilә

553 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı çәrçivәsindә hәyata
keçirilәcәk tәdbirlәrin hansı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur

•

Miqrasiya proseslәrindәn ölkәnin inkişafı üçün sәmәrәli istifadә olunması, miqrasiya proqramlarının vә tәdbirlәrinin
hәyata keçirilmәsindә dövlәtin vә cәmiyyәtin mәnafelәrinin nәzәrә alınması,
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi, ixrac yönümlü mәhsul
istiehsalının stimullaşdırılması
Yerli vә xarici sahibkarların vәsiti, Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Azәrbaycan Respublikasının
Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu; Büdcәdәnkәar dövlәt fondları, kommersiya banklarının vә bank olmayan kredit
tәşkilatlarının kreditlәri, beynәlxalq tәşkilatların vә xarici dövlәtlәrin maliyyә vәsaitlәri
Qeyrineft sektorunun inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, rәqabәtәdavamlı sәnaye mәhsullarının
istehsalının dәstәklәnmәsi vә ixracyönümlü istehsal sahәlәrinin yaradılmasının tәşviqi
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Müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq, yerli resurslardan istifadәnin
sәmәrәsini artırmaq

554 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafına nail olmaq üçün hansı vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulur

•

Miqrasiya proseslәrindәn ölkәnin inkişafı üçün sәmәrәli istifadә olunması, miqrasiya proqramlarının vә tәdbirlәrinin
hәyata keçirilmәsindә dövlәtin vә cәmiyyәtin mәnafelәrinin nәzәrә alınması
Yerli vә xarici sahibkarların vәsiti, Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Azәrbaycan Respublikasının
Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu; Büdcәdәnkәar dövlәt fondları
Müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq, yerli resurslardan istifadәnin
sәmәrәsini artırmaq, İnvestorların regionlara cәlb olunması üçün әlverişli şәraitin yaradılmasını tәmin etmәk, yeni iş
yerlәrinin yaradılmasına hәvәslәdirmәk
Qeyrineft sektorunun inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, rәqabәtәdavamlı sәnaye mәhsullarının
istehsalının dәstәklәnmәsi vә ixracyönümlü istehsal sahәlәrinin yaradılmasının tәşviqi
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi

555 İqtisadi fәal әhaliyә daxil deyil:

•

mәşğul olan yeniyetmәlәr
әmәk qabiliyyәtini tam şәkildә itirmiş әlillәr
iş axtaranlar
mәşğul olanlar
işsizlәr

556 әmәk ehtiyatlarının tәkrar bölgüsünün әsas funksiyaları:

•

ümumi vә xüsusi
iqtisadi vә sosial
artım vә yüksәliş
inzibati vә azad
texniki vә humanitar

557 әmәk potensial hansı kateqoriyalara mәxsusdur:

•

miqrasiya, inflyasia, rәqabәt
әrazi, inzibati, bәlәdiyyә
cәmiyyәt, müәssisә, fәrdi insan
iqtisadiyyat, mәdәniyyәt, elm
ölkә, şәhәr, kәnd

558 әmәk qabiliyyәtli yaş hәddinә hansı amil tәsir göstәrir

•

siyasi fәallıq
beynәlxalq miqrasiya
әtraf mühit
dövlәt qanunvericilik aktları
sahibkarlığın inkişafı

559 Sosial nоrmатivlәrin тәтbiгi prоsеsinin әsаs мәrhәlәlәrinә aiddir

•

Mеtоdiki mәrhәlә, hеsаblаmа mәrhәlәsi, nәzаrәt mәrhәlәsi
Mеtоdiki mәrhәlә, hеsаblаmа mәrhәlәsi, tәşkilаti mәrhәlә
Hеsаblаmа mәrhәlәsi, tәşkilаti mәrhәlә
Tехniкi mәrhәlә, tәşkilаti mәrhәlә, nәzаrәt mәrhәlәsi
Mеtоdiki mәrhәlә, tәşkilаti mәrhәlә, hеsаblаmа mәrhәlәsi, nәzаrәt mәrhәlәsi
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560 Sosial sferanın idarә edilmәsindә qloballaşma amillәrinә daxil olan elementlәr necә müәyyәn olunur

•

Qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik
Maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosialiqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
İqtisadi artım, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq

561 Sosial sahәlәrin strateji biznes planına daxil olan göstәricilәri müәyyәnlәşdirin

•

Ali rәhbәrlik, kadrların idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosialiqtisadi
inkişafın proqnozu
Şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә fәaliyyәti
Әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil olması, hәyatı zәruri olan
zövqün dәyişilmәsi

562 Sosial idarәetmәdә nәzarәt sisteminә daxil olan parametrlәri müәyyәnlәşdirin

•

Bazarda tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә fәaliyyәti
Xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt,
sәmәrәlilik, xidmәt
Müqavilәlәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması, işçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn
edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn istifadә
Planlaşdırma, әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası

563 Sosial idarәetmәdә maliyyә hesabatlarının tәhlili hansı göstәricilәrә әsasәn müәyyәn edilir

•

Tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Faiz vә vergi ödәmәlәri, әmәliyyat gәlirlәri, xalis gәlir
Planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi
Ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil olması

564 Sosial idarәetmәdә mәsuliyyәtin struktur informasiya elementlәrinә daxil olan göstәricilәr hansılardır

•

Faktlar, qiymәt, indeks, iş vaxtı fondu, büdcә
Xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası
Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
İqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

565 Sosial idarәetmәnin qloballaşma amillәrinә daxildir

•

Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq
Regionlaşma, texnoloji proseslәr, iqtisadi artım, mәntiqi zәncirә uyğunluq

566 Sosial idarәetmә funksiyalarına daxildir

•

Texniki hazırlıq, texniki inkişaf, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
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Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Sosial xidmәtlәrin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri

567 Makroiqtisadi sәviyyәdә yaradılan milli gәlir hansı fondlara bölünür

•

Dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrindәn asılı olmayaraq әldә olunan әmәk haqqı
Fizioloji minimum vә sosial minimum
Müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin dövriyyәsindәn gәlirlәr
Yığım fonduna vә istehlak fonduna
Sosial müdafiә fondlarından әhalinin mәnimsәdiyi pul vә natural gәlirlәr

568 Elmin normativ әsasları hansı әsaslarla müәyyәn olunur

•

Elmi işçilәrin sayı ilә müәyyәn olunur
Cәmiyyәtin ETT – yә olan tәlәbatı ilә müәyyәn olunur
Elmi kadrların sayı ilә müәyyәn olunur
Elmә qoyulan kapital qoyuluşu ilә müәyyәn olunur
Elmıtexniki prioritetlәrlә müәyyәn olunur

569 Sәhiyyәnin normativ göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

•

Hәr 1000 nәfәr әhaliyә düşәn xәstәxanaların sayı
İl әrzindә hәr çarpayıdan maksimum vә cari istifadә әmsalı (20 – 30 g
Hәr xәstәyә düşәn tibbi lәvazımatın dәyәri
Hәr 1000 nәfәr әhaliyә düşәn çarpayı tutumu
Ayrı – ayrı sәhiyyә sahәsinin bütövlükdә sәhiyyә xidmәtindә xüsusi çәkisi

570 Minimаl zәruri qidа mәhsullаrı dәstinә dаxil deyil:

•

Yumurtа
Müхtәlif növ turşulаr
Әt vә әt mәhsullаrı
Çörәk vә çörәk mәmulаtlаrı
Süd vә süd mәhsullаrı

571 Vәtәndаşlаrın Kоnstitusiyаdа nәzәrdә tutulаn sоsiаl zә¬mа¬nәt sаhәsindә hüquqlаrının tәmin еdilmәsi
vаsitәlәrinә aiddir

•

Sоsiаl stаndаrtlаr
Gәlirlәr
B Sosial transfertlәr
Pensiya
Sığorta

572 . Nоrmаtivlәri fуnksiоnаl tәyinаtınа görә belә bölmәk оlаr:

•

İstеhsаl, sаtış
İstеhsаl, sаtış, istеhlаk
Tехnikiiгtisаdi, tәşkilаti, sоsiаl
Sоsiаl, istеhsаl, sаtış
İstеhsаl, sоsiаl, tехnikiiqtisаdi

573 Cәmiyyәtin iqtisadi potensialından istifadә olunması effektivliyi hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur
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•

Elmi, intellektual potensialı, informasiya potensialı, әmәk resursları. sahibkarlıq qabiliyyәtlәri nәzәrә alınmaqla әmәk
resursları, tәbii resurslar
Ümumi effektivlik, canlı әmәyin effektivliyi, istehsal fondları vә investisiya qoyuluşunun effektivliyi, material
resursların effektivliyi, yeni texnikanın tәtbiqinin effektivliyi, xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi
Dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәri
Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti, canlı әmәyin
effektivliyi
Mәqsәdlәr, mövcud olan bazarı, fәaliyyәt, canlı әmәyin effektivliyi

574 Sosial qruplar üzrә gәlir vә xәrclәrin differensasiya balansının qurulmasında әhali gәlirlәri hansı
normativlәr әsasında tәsniflәşdirilir

•

Әmәk haqqı, dividend, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daxil olan gәlirlәr, işlәyәnlәrin
işverәnlәrdәn gәlirlәri vә s.
Xidmәt haqqları, mәcburi ödәnişlәr vә vergilәr
Maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә mütәnasibliklәri
Nominal, real vә son istifadә gәlirlәri
Minimum әmәk haqqı, minimum pensiya vә fәrdi sahibkarlıq

575 Sosial sahәlәrin idarә edilmәsi üçün müvafiq hakimiyyәt orqanlarının funksiyaları aşağıdakı kimi
qruplaşdırılmalıdır

•

İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
Sosial sahәlәrin inkişafının tәhlili, orta perspektiv müddәt üçün inkişaf proqramının işlәnib hazırlanması vә hәyata
keçirilmәsi, proqramın hәyata keçirilmәsinә nәzarәt vә uçot
İqtisadiyyatın sosial yönümünü güclәndirmәk, hәmçinin әhalinin sosialmәdәni sahәnin xidmәtlәrinә olan tәlәbinin
ödәnilmәsi sәviyyәsini yüksәltmәk

576 Makrosәviyyәdә radikal iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi gedişindә hansı prioritetlәr müәyyәn olunur

•

Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәr
İqtisadiyyatın sosial yönümünü güclәndirmәk, hәmçinin әhalinin sosialmәdәni sahәnin xidmәtlәrinә olan tәlәbinin
ödәnilmәsi sәviyyәsini yüksәltmәk
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı

577 Makromodellәr vasitәsilә hansı problemlәrin hәlli hәyata keçirilir

•

Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması
İqtisadiyyatın strukturu vә dinamikasını tәhlil etmәk, iqtisadiyyatın inkişafını proqnozlaşdırmaq, iqtisadiyyatın
inkişafının optimal variantının әsasını formalaşdırmaq
Qәza vәziyyәtindә olan bina vә tikililәrin bәrpagüclәndirilmә işlәrinin aparılması
İqtisadi artımla, yәni ÜDM, onun artım sürәti, adambaşına düşәn sәviyyәsi, ÜDMun istehsal vә istehlak bölgüsü
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması

578 Sosial sahәlәrdә idarәetmә istiqamәtlәrinin mürәkkәbliyi hansı göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsini zәruri
edir
Nümunә etalonu, lider, indeqator, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar
Mәrkәz tәrәfindәn nәzarәtin itirilmәsi
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi

•

99/122

11/18/2016

•

Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi

579 Sosial sahәlәrin idarә edilmәsinә mühüm tәsir göstәrәn hansı xarakteristika fәrqlәndirilir

•

Sosial sektorda texnoloji inkişaf, qarşılıqlı әlaqә, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin meydana çıxması
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin tәşkilindәn çıxmaq cәhdlәri, firmanın fundamental mәqsәdlәrinin çoxlu xırda
hissәlәrә parçalanması
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, resurslar bölüşdürücüsü

580 Tәhsilin nәzәrdә tutulan yeni iqtisadi modeli aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır:

•

Tәhsil müәssisәlәrinә elmi vә tәsәrrüfat sәrbәstliyinin verilmәsi
Resursla tәminatın normativ üsulla formalaşdırılması, böhran dövründә zәmanәtli dövlәt tәminatının saxlanılması
Tәhsil üzrә yerli vә regional xüsusiyyәtlәri nәzәrә almaqla ümumi dövlәt standartlarının hәyata keçirilmәsi vә tәhsil
sisteminin fәaliyyәtini normal sәviyyәdә tәmin edәn dövlәt maliyyәlәşdirmә normativinin müәyyәn edilmәsi
Sertifikatlar tәtbiq etmәklә tәhsil sahәsinә dövlәt nәzarәtinin saxlanılması
Tәhsil müәssisә vә tәşkilatlarının fәaliyyәti üzrә mәnfәәtinә, habelә belә müәssisәlәrin tәsisçilәri vә investorlarının bu
istiqamәtdә sәrf etdiyi vәsaitә vergilәrin lәğv edilmәsi

581 Sosial sferada rәqabәt mühitinin xüsusiyyәtlәri üçün bunlar sәciyyәvidir

•

Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk
Zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi, mövcud inhisarçı üstünlüklәrin
reallaşdırılmasına açıq ifadә olunan cәhd
Sosial vә fәrdi problemlәrin, vәziyyәtlәrin diaqnostikası
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә
Sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.

582 Xalq tәsәrrüfatı sәviyyәsindә gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi hansı mәnbәlәr üzәrindә aparılır

•

Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәr, sosial transfertlәr, maliyyәkredit sistemi vasitәsilә әldә
edilәn gәlirlәr, müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin dövriyyәsindәn gәlirlәr
Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi nemәtlәr istehlakı,
sosial obyektlәrin inkişafı xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat sәviyyәsi, hәyat tәrzi
İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı, qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub iqtisadi inkişafın
nәticәsi, hәlledici, tәyinedici amilidir
Dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrindәn asılı olmayaraq әldә olunan әmәk haqqı, ictimai
istehlak fondlarından, sosial tәminat vә sosial müdafiә fondlarından әhalinin mәnimsәdiyi pul vә natural gәlirlәr
İstehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin, xidmәtin mәcmusu ilә

583 Sosial sferada maliyyә siyasәti tәşkil olunarkan aşağıdakı prinsiplәrә riayәt edilmәlidir

•

Sosial xidmәtlәrin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması
Vәtәndaşların pensiya ödәnişlәrinin etibarlı maliyyә tәminatına nail olunması
Sәrbәstlik, dövlәtin iqtisadiyyatına müdaxilәsi, dövlәtin gәlir vә xәrclәrinin balanslaşdırılması, maliyyә ehtiyatlarının
yaradılması
Mәnәvi vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi üçün zәruri olan әmtәә vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr
Demoqrafik, tәbii artım, әhali amili, iqtisadi vәziyyәt, inkişaf amili

584 Sosial normativlәrin әhali ilә bağlı xüsusi problemlәrinә aiddir

•

Bir sıra normaların hesablanmasında, tәdqiqindә, proqnozunda istifadә olunan göstәricilәr, mexanizmlәr vә hesablama
qaydalarıdır
İstehlak normalarının hesablanmasında, tәdqiqindә, proqnozunda istifadә olunan göstәricilәr, mexanizmlәr vә
hesablama qaydalarıdır
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İqtisadi normaların hesablanmasında, tәdqiqindә, proqnozunda istifadә olunan göstәricilәr, mexanizmlәr vә hesablama
qaydalarıdır
Qida normalarının hesablanmasında, tәdqiqindә, proqnozunda istifadә olunan göstәricilәr, mexanizmlәr vә hesablama
qaydalarıdır
İstehsal normalarının hesablanmasında, tәdqiqindә, proqnozunda istifadә olunan göstәricilәr, mexanizmlәr vә
hesablama qaydalarıdır

585 İqtisadi potensialdan effektli istifadә olunmasında istehsalın effektivliyi probleminin hansı tәrәflәri vardır

•

Ümumi iqtisadi, sahәlәrarası, sahәlәrdaxili, istehsaldaxili
Mәqsәdli, resurslu
Resursların keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif, bölgü
Hazırlıq üçün vaxtın ayrılması, tәlәb olunan dәqiqlik sәviyyәsi
Axratış, normativ

586 İndiqativ planladırmanın әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır

•

Humanitar sferanın dövlәt tәrәfindәn tam dәstәklәnmәsi, bәlәdiyyә mәqsәdli proqramların üstün sahәlәrinin müәyyәn
edilmәsi vә onlara vәsaitlәrin ayrılması
Mәqsәdlәr, mövcud olan bazarı, fәaliyyәt, büdcә, metodlar
Dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәri vә konyuktur
mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq
Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti
Elmi, intellektual potensialı, informasiya potensialı, әmәk resursları. sahibkarlıq qabiliyyәtlәri nәzәrә alınmaqla әmәk
resursları, tәbii resurslar

587 Iqtisadi amillәrә aiddir

•

Әhalinin müxtәlif sosial risqlәrdәn sığortalanmasının tәşkili prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәr
Dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
Әmәk haqqının vә pensiya tәminatının nisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, onun minimal sәviyyәsi, normativdәn artıq
әmәk stajına, xüsusi әmәk şәraitinә görә әlavә ödәmәlәr şәklindә hәvәslәndirmә elementlәrin istifadәsi
Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr, işsizlәr vә aztәminatlı әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәr

588 Qiymәt iqtisadi mexanizm kimi necә xarakterizә olunur

•

Sosial standart vә normativlәrin ödәnilmәsi sistemidir
Kompleks amillәrin qarşılıqlı әlaqәsidir
Istehsal vә istehlakın tarazlığını, dinamikasını vә artım sürәtini müәyyәn edir
Istehlak tәyinatına görә qruplaşan әmtәә vә xidmәt növlәrini müәyyәn edir
Milli iqtisadiyyatın inkişaf göstәricisidir

589 Iqtisadi artımın ekstensiv tipinin әsas amillәrinә aiddir

•

istehlak qiymәtlәrinin artması
rәqabәtin formalaşması, istehlak qiymәtlәrinin artması.
turizm islahatlarının hәyata keçirilmәsi
işçilәrin sayının artırılması, iş vaxtının artırılması, әmәyin elmi tәşkili.
hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsi

590 Idarәetmәnin hansı subyektlәri fәrqlәndirilir

•

Әsas vә baş subyektlәr
Sosial institutlar
Baş subyektlәr
Әsas subyektlәr
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Işguzar müәssisәlәr

591 İqtisadi resurslara öz ölkәsindә toplanmış vә sәrhәdlәrindәn kәnarda mövcüd dәyәrlәri daxildir ki, bunlara
aid etmәk olar

•

Humanitar sferanın dövlәt tәrәfindәn tam dәstәklәnmәsi, bәlәdiyyә mәqsәdli proqramların üstün sahәlәrinin müәyyәn
edilmәsi
Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti
Dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәri vә konyuktur
mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq
Mәqsәdlәr, mövcud olan bazarı, fәaliyyәt, büdcә, metodlar
Elmi, intellektual potensialı, informasiya potensialı, әmәk resursları. sahibkarlıq qabiliyyәtlәri nәzәrә alınmaqla әmәk
resursları, tәbii resurslar

592 İqtisadi artımın strateji planlaşdırılması qarşıya hansı mühüm problemlәri qoyur

•

Elmi, intellektual potensialı, informasiya potensialı, әmәk resursları. sahibkarlıq qabiliyyәtlәri nәzәrә alınmaqla әmәk
resursları, tәbii resurslar
Mәqsәdlәr, mövcud olan bazarı, fәaliyyәt, büdcә, metodlar
Mövcud istehsal güclәrindәn tam istifadәsi, tam mәşğuliyyәt şәraitindә istehsal güclәrinin artırılması mümkünlüyü
Konyuktur mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq
Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti

593 Sosial sferanın idarәetmә problemlәrinin tәdqiqindә proqramların üstünlüklәri aşağıdakılardır

•

Strateji, sosialiqtisadi, elmitexniki, ekoloji regional strategiyalarını reallaşdırmaq, problemlәrin hәlli, iri sosial
iqtisadi problemlәrin hәyata keçirilmәsi, resursları cәmlәmәklә sistemli әlavә sәmәrәni tәmin edir
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
Onun maddi hәyat fәaliyyәti sferasında tәzahür etmәsi vә yalnız әmәk mәhsulları ilә deyil, hәm dә tәbiәt nemәtlәri
vasitәsilә ödәnilmәsi
Şәxsi vә ailә tәlәbatının sәviyyәsi ilә gәlirlәrin arasındakı qarşılıqlı әlaqә
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni
hәyata keçirmәk

594 Sosial idarәetmәdә innovasiya dövriyyәsi hansı mәrhәlә¬lәrdәn ibarәtdir

•

Yeni xidmәtlәrin reklamı vә satışının tәşkili, tәdqiqat, eksperiment vә xidmәt prosesinin texnoloji baxımdan
öyrәnilmәsi üçün kadr hazırlığı
Ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması
Satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt
Kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә
Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin tәşkilinin
iyerarxiyalığı

595 Sosial idarәetmәdә yeniliklәrin mühüm xüsusiyyәti aşağıdakılardır

•

Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, xidmәt funksiyalarının artması, istehlakçı tәlәbatının dәyişmәsi
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
İnnovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn
çoxvariantlılıq, sistemlik

596 Tәşkilat nәzәriyyәsinә müvafiq olaraq yeniliklәri ida¬rәet¬mәnin hansı modellәri fәrqlәndirilir

•

Davranış, rasionalizm, sistem
İşçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü
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Kombinasiya, modifikasiya edәn, retrotәtbiq
Normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә
Layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor

597 Dövlәt büdcәsinә daxil olan vergilәr necә tәsniflәşdirilir

•

Mәdәn vergisi
Birbaşa vә dolayı vergilәr
Dolayı vergilәr
Birbaşa vergilәr
Әmlak vergilәri

598 Sosial sferanın qorunması üçün aşağıdakı istiqamәtlәrin seçilmәsi mәqsәdәuyğundur

•

Maliyyәnin idarә olunmasının tam müstәqil vә mükәmmәl hala gәtirmәk, bütün mülkiyyәt formalarının tәmin
edilmәsi
Maksimal mümkün maliyyә resursları formalaşdırmaq üçün şәrtlәrin tәmin edilmәsi, maliyyә resurslarının istifadәsinin
vә bölgüsünün tәşkili
Sosial әdalәt prinsiplәrinin qorunması, büdcәsindәn sosial sferaya ayırmaların düzgün istifadәsinә nәzarәt edilmәsi,
sosial sferaya dövlәt vә xarici investisiyaların axınının güclәndirilmәsi, milli vә regional sosial inkişaf proqramlarının
hazırlanması
Özәllәşdirmә kommunal tәsәrrüfatının inkişafına zәrәr gәtirmәmәli, özәllәşdirilmiş müәssisәlәrdәn büdcәyә
köçürülәcәk pul vәsaitindәn istehsalın inkişafına yönәldilmәlidir
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk

599 Turizm vә Sәyahәtlәr sahәsindә Tәdqiqatlar Assosiasiyasının (TTRA) әsas mәqsәdi nәdir?

•

Beynәlxalq turizmin tәhlükәsizliyi sahәsindә әmәkdaşlığın tәmin olunması
Beynәlxalq turizmin inkişaf tendensiyasını müәyyәnlәşdirmәk üçün tәdqiqatların aparılması
Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә turizm marketinqi, planlaşdırma vә inkişaf sәmәrәliliyini artırmaq üçün elm vә
marketinq tәdqiqatları üzrә informasiyanın açıqlığını tәmin etmәkdir
Vahid bazar imicini formalaşdımaq vә turizm xidmәtlәrinin vahid keyfiyyәt standartını müәyyәnlәşdirmәk
Beynәlxalq turizm statistikasının aparılması

600 İqtisadi tәhlilә görә suni turizm şәraiti yaratmaq tәbii turizmdәn fәrqli olaraq neçә dәfә baha başa gәlir

•

610
35
48
36
23

601 Azәrbaycanda turizmin coğrafiyasını müәyyәnlәşdirmir

•

landaşftlar vә örtüklәr
dağlar
su tәminatı
meşә vә iqlim
sosial infrastruktur

602 Turizmdә sosialmәdәni xidmәtlәrin tәnzimlәnmәsindә maliyyә hesabatlarının tәhlili hansı göstәricilәrә
әsasәn müәyyәn edilir

•

Tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr arasında
Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Turizm müәssisә vә tәşkilatlarında faiz vә vergi ödәmәlәri, әmәliyyat gәlirlәri, xalis gәlir
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Planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi
Ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün
dәyişilmәsi

603 Turizmdә real gәlirlәrin artımını tәmin edәn resurslardan istifadә olunması necә hesablanır

•

Tәlәbatın tәbiәti vә dәyişilmәsi sәbәblәrinin insanların istehsal fәaliyyәti ilә müәyyәn edilmәsi
Pul gәlirlәri, mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunmayan gәlirlәr
Әhali istehlakı üçün potensial resurslar – Bazis ilindә әhalinin son gәlirlәri
Milli gәlirdә istehlak fondu + pullu xidmәtlәr + ev tәsәrrüfatında yığım – mәnzil fondunun aşınması – elm vә
idarәetmә müәssisәlәrinin material xәrclәri
Turizmdә istehlak resurslarının ümumi artımı – hәyat sәviyyәsinin stabilliyini tәmin edәn resurslar

604 Turizmdә sosialmәdәni xidmәtlәrin tәnzimlәnmәsindә strateji biznes planına daxil olan göstәricilәri
müәyyәnlәşdirin

•

Personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosialiqtisadi inkişafın
proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası
Әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi, personalın idarә olunması
Tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil olması, hәyatı zәruri olan
zövqün dәyişilmәsi

605 Turist tәlәbatının formalaşmasına tәsir edәn amillәrә daxildir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

606 Turizm sәnayesinә daxildir

•

Komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş hidroqrafik
şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması, tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksionlar, infrastruktur, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksionlar, turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, informasiya xidmәtlәri, turizm informasiya
mәrkәzlәri

607 Turizmdә iqtisadi resurslara öz ölkәsindә toplanmış vә sәrhәdlәrindәn kәnarda mövcüd dәyәrlәri daxildir ki,
bunlara aid etmәk olar

•

Humanitar sferanın dövlәt tәrәfindәn tam dәstәklәnmәsi
Milli, tәşkilati potensialın inkişaf proqramının işlәnmәsi, informasiya sisteminin tәkmillәşmәsi
Dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәri
Mәqsәdlәr, mövcud olan bazarı, fәaliyyәt, büdcә, metodlar
İntellektual potensial, informasiya potensialı, әmәk resursları. sahibkarlıq qabiliyyәtlәri nәzәrә alınmaqla әmәk
resursları, tәbii resurslar

608 Turizmdә sosialmәdәni inkişafın әsas istiqamәtlәrinә daxildir
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•

Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Turizm sәnayesini yaratmaq, ölkә turizmrekreasiya zonalarının hüquqi statusunu müәyyәn etmәk, әrazisindә turist
marşrutlarının müәyyәn olunmasını tәmin etmәk, inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri
Turizm sahәsindә çalışan insanların peşә hazırlığı sәviyyәsini daima artırmaq vә turizm sahәsindә zәngin tәcrübәsi
ölkәlәrlә kadr hazırlığı sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığı genişlәndirmәk
Ölkә turizmrekreasiya zonalarının hüquqi statusunu müәyyәn etmәk, әrazisindә turizm zonalarının vә turist
marşrutlarının müәyyәn olunması

609 Turist formallıqlarının qruplaşdırılmasında hansı göstәricilәr әsas rol oynayır

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası, vizalar, gömrük qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә
hәrәkәt qaydaları vә s.
Xarici ölkәyә daxil olmaq vә çıxmaq haqqında xarici ölkәnin icazәsidir
Valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә tәrk etmә, sanitar qaydaları, xarici pasport,
vizalar, gömrük qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri

610 Turist formallıqları necә müәyyәn olunur

•

Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi
Hökümәtlәrdir, milli turizm administrasiyaları, şirkәtlәr, turizm әmtәә vә xidmәtlәrinin istehlaçıları
Turistlәrdәn dövlәt sәrhәdlәrini keçdiyi zaman dövlәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş müәyyәn qaydalara vә
qanunlara riayәt etmә
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin xarakteri, turist axınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti, qrupda
olanların yaş fәrqi

611 .Turizm xidmәti istehlakçılarının hüquqlarının müdafıәsi mәqsәdilә hansı sistemlәr tәtbiq edilir

•

Sertifıkatlaşdırma vә mәnfәәtlәrin tәhlili, ulduz sistemlәri
Mövcud turizm yerlәşmә vasitәlәrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar vә s. haqqında informasiya banklarnın yaradılması
Azәrbaycanını turizm bazasnın imkanlarına dair reklaminformasiya materiallarının baza paketinin hazırlanması vә
dәrc edilmәsi
Lisenziyalaşdırma vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Sertifıkatlaşdırma vә lisenziyalaşdırma

612 Turist firmasi hansı problemlәrin hәllinә savadlı vә mәsuliyyәtli yanaşmaqla riski minimuma endirә bilәr

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları vә
avadanlığının ixracından daxil olmalar
Dövlәt müdaxilәsinin dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi üzrә
Turist müәssisәlәri, konkret xidmәtin risk elementlәri vә onların qarşısinın alınmasi yolları ilә turistlәri mütlәq
mәlumatlandirmalıdir
Tibbi sığorta, hәyat vә sağlamlığın sığortası, malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina
edilmәsi hallarında şopinqturda әmlak risqinin sığortalanması vә s.
İxtisaslaşdırılmış tәdris müәssisәlәri şәbәkәsinin yaradılmasına vә müәllim kadrların hazırlanmasına kömәk
göstәrilmәsi

613 Turizm vә beynәlxalq sәyahәtlәr üzrә Roma konfransında pasport rәsmiyyәtçiliyinә hansı göstәricilәr
daxildir

•

Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı
Valyuta әldә edilmәsinin sәrbәstlәşdirilmәsi vә valyutanәzarәt prosedurunun yüngüllәşdirilmәsi.
Xarici pasportların vahid şәkilә salınması, onların dәrәcәlәrә ayrılması vә verilmә prosedurunun sadәlәşdirilmәsi
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Viza rejiminin yüngüllәşdirilmәsi, vizaların qeydiyyat vә verilmә müddәtinin azaldılması, vizasız girişin tәtbiqi
Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi

614 Turizmdә reklam prosesinin hәyata keçmәsinin әsas mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Reklamın yayılması üsullarının seçilmәsi, reklam büdcәsinin hazırlanması, reklam fәaliyyәtinin effektivliyinin
qiymәtlәndirilmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi
Res¬pub¬likada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm komplekslәrinә qoyulmuş investisiyaların orta mәblәği
Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçı
Xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir regional sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmaması

615 Mehmanxananın tәsnifatlaşdırılması meyarlarına daxildir

•

Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir diyar
kimi tәsәvvür yaradır
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Komfort, nömrә fondunun tutumu, funksional tәyinat, yerlәşdiyi yer, işlәmә müddәti, yemәklә tәminat, qalma müddәti,
qiymәt sәviyyәsi
Әmtәәnin bazarda daha uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәn¬mәsi¬nә qoyulan böyük
investisiyalar, beynәlxalq bronlaşdırma sistemlәrindәn isti¬fadә, çevik qiymәt siyasәtinin müntәzәm tәtbiqi, yüksәk
ixtisaslı kadrlar vә özlәrinin kadr hazırlığı sistemi,
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
hesabına inkişaf istiqamәtinin müәyyәn olunmasından

616 Turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrinә aşağıdakılar daxildir

•

Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir diyar
kimi tәsәvvür yaradır
Turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlayır
Turizm sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsini tәmin edir
Turistin sәfәrlәrini müәyyәn edir
Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir

617 Turist xidmәtlәrinin sertifıkatlaşdırılması aşağıdakı mәqsәdlәri hәyata keçirilir

•

Sosial risqin işәgötürәnlәr, muzdla işlәyәnlәr vә mәcburi sosial sığortaya cәlb edilmәli mәsul şәxslәr vә onların
bölüşdürülmәsindәn
İnfilyasiyanın gözlәnilәn sәviyyәsindәn, tәklif «şokundan», işsizliyin tәbii vә cari sәviyyәsi arasındakı fәrqdәn
Müәssisә, tәşkilat vә sahibkarların vahid әmtәә bazarında fәaliyyәtinә, hәmçinin beynәlxalq iqtisadi, elmitexniki
әmәkdaşlıq vә beynәlxalq ticarәtdә iştirakına şәrait yaradılması
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrindәn
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
hesabına inkişaf istiqamәtinin müәyyәn olunmasından

618 Manila bәyannamәsindә turizm fәaliyyәtinin aşağıdakı istiqamәtlәri üzrә tövsiyәlәr verilmişdir

•

Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili turizmә
aiddir
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

619 Respublikanın rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı sxemi aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilir
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•

Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası
Tәlәbat” blokunun rayonlaşdırılması, ”Tәklif“ blokunun rayonlaşdırılması, ”Tәlәbattәklif” probleminin “balans”
yanaşma әsasında inteqral sahәli rekrasion rayonlaşdırılması, makroiqtisadiyyatın әrazi tәşkilinin tәrkib hissәsi kimi
turizm vә istirahәtin optimal yayılması problemini hәll edәn rekrasion rayonlaşdırma
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması
Heyәtdәn istifadә olunmanın sәmәrәliliyinin artırılması, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәlahiyyәtlәrinin artırılması
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә mәnfәәtin
әldә olunmasını bildirir

620 Turizm bazarında satışın effektivliyinin yüksәlmәsinin müәyyәnedici amillәrinә daxildir

•

İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi, bazarda olan tәlәb vә tәqdim olunan tәklif arasındakı
uyğunluğun tәdqiq edilmәsi, rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri
Kompleks vә qrup turları vasitәsilә xidmәtldәrә çәkilәn xәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş bronlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması, iş şәraitinin tәmin edilmәsi vә vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi, personalın peşә
ixtisas sәviyyәsinә müvafiq surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü, ixtisaslı işçilәrin saxlanması

621 Biznes planın tәrtib olunması zamanı әrazinin әhәmiyyәtli turistkurort zonası kimi tanınması haqqında
aşağıdakı sәnәdlәr hazırlanır

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının idxalı
zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün kifayәt vә
münasib sahәyә malik olmalıdır, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir
Fәaliyyәtdә olan turistkurort obyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneoloji vә
onların ehtiyatları haqqında ekspert nәticәlәri, tәbii müalicәvi vә başqa tәbii sәrvәtlәrin, әrazinin vәziyyәti haqqında
dövlәt ekoloji vә sanitarepidemioloji tәdqiqatların nәticәlәri
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә keyfiyyәtinin
tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin müәyyәnlәhdirilmәsi
Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә qurmayanların
sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin artması, ailә gәlirlәrinin
artması

622 Dünya mehmanxana sәnayesindә klassifikasiya nәdir

•

Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin meydana çıxması
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt, reklam,
ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Konkret mehmanxananın vә nömrәlәrin xidmәt standartlarına uyğunlugunun tәyin olunmasıdır
Otellәrdә idarәetmәnin nәzarәt texnologiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, özünün funksional fәaliyyәti çәrçivәsindә
әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә

623 Dünya mehmanxana sәnayesinın tәcrübәsi әsasında hansı mehmanxana müәssisә tiplәri fәrqlәndirilir

•

Luks otel, orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart, B&B, motel,
rotel, botel, flotel, flaytel, bunqalo, kempinq vә konqres otellәr
Orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart, kristal, platin,
subardinasiya, B&B, motel, rotel, botel, flotel, flaytel, bunqalo, kempinq vә konqres otellәr
Luks otel, orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart, B&B, motel,
rotel, botel, flotel, flaytel, aventura, internet, bunqalo, kempinq vә konqres otellәr
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Luks otel, orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, maksimum, aeroport, azart,
B&B, motel, rotel, botel, flotel,pleyboy, flaytel, bunqalo, absis, kempinq vә konqres
Apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart, B&B, motel, kristal, platin, rotel,
subardinasiya, botel, flotel, flaytel, bunqalo, pleyboy, kempinq vә konqres otellәr

624 Dirildilmiş personajları olan, onlarla ünsiyyәtdә olmaq imkanı olan çox populyar tematik parklara daxildir

•

Sultaniyyә, Disneylend, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Sultaniyyә, Burc Әl Әrәb, Disneylend, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Disneylend, Leqolend, Port Aventura vә s.
Disneylend, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Disneylend, Ermitraj, Mömünә Xatun, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura

625 Mexmanxana sektoruda idarәetmә qәrarlarına qarşı hansı әsas tәlәblәr qoyulur

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail olunması
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması, konkret
ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә

626 Otel menecmentinin istiqamәtlәrinin mürәkkәbliyi hansı göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsini zәruri edir

•

Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla müәyyәn
mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar
Mәrkәz tәrәfindәn nәzarәtin itirilmәsi nәticәsindә bölmәlәr bәzәn öz hәrәkәtlәrinә rәhbәrlik üçün azadlığa vә
müstәqilliyә o qәdәr böyük meyl edirlәr ki, çox hallarda firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin tәşkilindәn çıxmaq
cәhdlәri meydana çıxır
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi Prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin elmi tәşkili,
tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin meydana çıxması

627 Turizm mәhsulunun imicinin formalaşdırılması hansı mәqsәdlәri daşıyır:

•

Bazarın müәyyәn hissәsinin itirilmәsindә, satış hәcminin vә gәlirin dәyişmәsindә, neqativ dәyişmәlәrin xarici sferaya
tәsirindә, mәsәlәn tur xidmәtinin qiymәtinin aşağı düşmәsi başa düşülür
Müştәrilәrin tәsәvvüründә turizm mәhsulu haqqında rәqiblәrin mәhsulundan fәrqli müsbәt rәy yaratmaq
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları büdcә vә
bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması, gedilәn yerin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, gedilәn yerin iqtisadi gücünün ölçüsü
Analitik qabiliyyәti, kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı, qarşıya mәqsәd qoyma bacarığı, qәrar
qәbul edәrkәn әsaslandırma, işi sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti vә s.
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi

628 Turizmdә idarәetmә prosesi hansı sәviyyәlәrdә hәyata keçirilir

•

İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış, idarәetmә prosesinin iyerarxiyası, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә
orqanları
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
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629 Turizmdә proqnozlaşdırma mәqsәdi kim hansı göstәricilәr müәyyәn edilmişdir

•

Satışın hәcmi, mәhsuldan vә ya müxtәlif növ xidmәtlәrdәn gәlir, onların nәticәlәri, marketinq fәaliyyәtinin
proqnozlaşdırılması, xidmәtlәrin inkişafı
Fәaliyyәt qabiliyyәti olan hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşı, mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq hüquqi şәxslәr, hәr bir
xarici vәtәndaş vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, xarici hüquqi şәxslәr
Emprik, optimistik, evristik yanaşma, sistemli proqnozlaşdırma
İnsan İnkişafı İndeksindә mövcud dәyişikliklәrin investisiya mәsrәflәrindә әsasәn dәyişikliklәrinә olan nisbәti
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir diyar
kimi tәsәvvür yaradılması

630 Mәnfәәtin hesablanma metodikası necә tәsniflәşdirilir

•

İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınmasıdır, turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq
Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә tәdbirlәrә
Xüsusi mәnfәәt normasını formalaşdırır, hәr bir turist müәssisәnin yerlәşdiyi şәraitdәn, onun tutumundan, istehsal
güclәrindәn, xarici ölkәlәrin vә yerli turistlәrin tәlәbatından asılı olaraq reallaşan, satılan mәhsul vә xidmәtlәrә görә
Yüksәk peşәkarlıq nümayiş etdirmәk marağında olmaq, müәssisәnin idarә edilmәsi zamanı sәmәrәli qiymәt siyasәti
hәyata keçirmәk, bazarın konyukturasını düzgün qiymәtlәndirmәk vә öz mәhsuluna obyektiv qiymәt tәyin etmәk

631 Turizmdә sığortanın hansı növlәri mövcuddur:

•

Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә, assistans, nәqliyyatın
lәngimәsi halları zamanı sığortalanma, avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrinin sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi
zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Tibbi sığorta, hәyat vә sağlamlığın sığortası, әmlak sığortası, turistlәrin istirahәtdә olduqları zamanı pis hava
hallarında sığortalanma, assistans, nәqliyyatın lәngimәsi halları zamanı sığortalanma, avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәrinin sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası
Qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi
hallarında sığortalanma
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәri

632 ÜTTnin proqnozlarına görә 2020ci ildә dünyanın әn populyar turist istiqamәtlәrindә hansı ölkәdә turist
gәlişlәrinin miqdarı nә qәdәr proqnozlaşdırılır vә dünya turizm bazarında payı neçә faiz olacaq

•

Fransa; 93,3 milyon nәfәr; 5,8%
ABŞ; 160, 4 milyon nәfәr; 6%
Rusiya; 47,1 milyon nәfәr; 8,2%
İtaliya; 145,4 milyon nәfәr; 9%
Çin Xalq Respublikası; 137,1 milyon nәfәr; 8

633 Turizm müәssisәlәrindә hesablama metodlarından asılı olaraq hansı mәnfәәt göstәricilәri fәrqlәndirilir

•

Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
Xüsusi maraq, xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, istehsal mәnfәәti
Rәqabәtin meydana gәlmәsi, turoperator strukturunun formalaşması vә onun sonrakı ixtisaslaşması
Balans mәnfәәti, mәhsul vә xidmәtin reallaşdırılması, xalis mәnfәәt
Xüsusi maraq, xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә

634 Turizm mәhsulunun aşağıdakı istehlak xüsusiyyәtlәri vardır

•

Ekskursiyaların ümumi xüsusiyyәtlәri
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
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•

Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qonaqpәrvәrlik
Ciddi hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi

635 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi aşağıdakı istiqamәt üzrә müәyyәn olunur

•

İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Bazarın yayılması, mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutlara tәlәbin
bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin әldә
olunması
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar

636 Turizmdә tәdiyyә balansının passivlәrinә aşağıdakılar daxil edilir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
Тuristlәrin getdiklәri ölkәdә әmtәә vә turizm xidmәtlәrinin alınmasına çәkdiklәri xәrclәr, turistlәrә xidmәt göstәrmәk
mәqsәdilә idxal olunan mәhsullara çәkilәn xәrclәr, çıxan turistlәrin xarici nәqliyyat kampaniyalarına ödәdiklәri
xәrclәr, ölkәdә turizmin inkişafına qoyulmuş xarici investisiya vә kreditlәrә görә ödәmәlәr
İqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
Xidmәtlәrin sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturasına vә keyfiyyәtinә görә, daxili, daxil olan vә xaric olan
turizm, dünya, ölkәlәr, regionlar, mahallar, şәhәrlәr üzrә, sosialdemoqrafik meyarlara әsasәn

637 Müvafiq olaraq ÜTT turist xәrclәrinә aşağıdakıları aid edir

•

Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat
xәrclәri
Turistlәrin turizm xidmәtәri vә turizm mәhsullarının alınmasın sәrf etdiklәri xәrclәr
Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Mәişәt әşyalarının alınması, kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr,
yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat xәrclәri
Dövlәt çevrilişlәri vә terror hadisәlәrinin hәyata keçirilmәsi, sәyahәtlәrin sığortalanması, valyuta mübadilәsi vә yol
çeklәrinin komission yığımı, rabitә xәrclәri

638 Turist bazarının mahiyyәti onun hansı funksiyalarında ifadә olunur

•

Turist mәhsuluna olan dәyәrin vә istehlak dәyәrinin realizә olunması, turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması
prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun iqtisadi tәminatı
Turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun iqtisadi
tәminatı, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü dәstәyi
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü dәstәyi

639 Turist axınlarının hәcmini xarakterizә edәn göstәricilәrә daxildir:

•

Madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri,
rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti
Turistlәrin ümumi sayı, dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti, dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
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Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı

640 Turist xidmәtlәrinin hansı fәrqli xüsusiyyәtlәrә vardır

•

Rәqabәt qabiliyәtli mühitin yaradılmasıdır
İstifadәsi mümkün olmayan, xidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә bağlılıg,
istehlakçılar
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
Dövlәtin milli sәrhәdlәrindәn kәnarda hәyata keçirilәn sәyahәtlәrdir
Hәr hansı bir ölkәnin daxili vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil olunan sәyahәtlәrdir

641 Mexmanxanalarda әylәncәlәrin müxtәlifliyi necә әsaslandırılır

•

Әylәncәlәrin rәngarәngliyinin formalaşması, müxtәlif әylәncәlәrin vacibliyinin müqayisәsinә keçmәk, daha sonra
şәxsiyyәtin inkişafında ayrıayrı mәşğuliyyәtlәrin payının qiymәtlәndirilmәsi
İnsan tәrәfindәn könüllü olaraq әylәncә növünün seçilmәsi, әylәncә növlәrinin qeyrimәhdud sayı, әylәncәnin
istehlakı üçün şәxsiyyәtin ilkin hazırlanması, әylәncәlәrin digәr mәşğuliyyәtlәrlә kombinasiya edilmәsi
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Menecerlәr vә әmәkdaşlarla әlaqә yaratmaq formalarını hәyata keçirmәk, özünün funksional fәaliyyәti çәrçivәsindә
әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, әsaslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması, konkret
ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat

642 Turizmә tәsir edәn müsbәt amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

Әylәncә mәrkәzlәri, attraksionlar, tarixi abidәlәr, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi
Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Turizmin inkşafı iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilir, sosial
problemlәrin meydana çıxmasına şәrait yaradılır
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının idxalı
zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

643 Otellәrdә çarpayı fondunun gücü aşağıdakı düsturla müәyyәn olunur: Burada: Gç.f  çarpayı fondunun
ümumi say göstәricisi; Çil  il әrzindә istifadә edilәn çarpayı yerlәrinin sayı; Çm  mövsümi istifadә edilәn
çarpayı yerlәrinin sayı; T  mövsümi turist günlәrinin sayı.

•

Gç.f =(Çil x 365) / (Gm x T)
Gç.f =Çil +(Gm x T)
Gç.f =Çil +(Gm / T)
Gç.f =Çil x 365+Gm x T
Gç.f =Çil x 365  Gm x T

644 Turizmә tәsir edәn mәnfi amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının idxalı
zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti
İqtisadi böhranların әmәlә gәlmәsi, sәnaye istehsalının aşağı düşmәsi, valyuta sistemindә qeyri stabillik
Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi
mәsәlәlәri hәll edilir, dövlәt inhisarçılığa şәrait yaradır
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq

645 Turizmin әrazi tәşkili zamanı bu әraziyә aşağıdakılar aid olmalıdır
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•

Turist taktikası, strategiyası, turist siyasәti vә iqtisadi sәmәrәlilik
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak rejimi
layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Tәbiicoğrafi, mәdәnitarixi, sosial, iqtisadi, demoqrafik, siyasi, texnoloji, ekoloji
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün kifayәt vә
münasib sahәyә, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir

646 Turizmin funksiyalarına aiddir

•

Ayrıayrı maddi nemәtlәrin bütövlükdә istehlak hәcmindә xüsusi çәkisi әsasında sosial idarәetmәnin metodoloji
prinsipidir
Xidmәt sahәlәrinin sosial xidmәtinin tәnzimlәnmәsi mexanizmi formasında
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә
Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk

647 Strukturuna görә turizmin iqtisadiyyatı ilk növbәdә aşağıdakıları hәll etmәlidir

•

Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
olunmasına nail olmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil etmәlidir
Xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır, ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına
şәrait yaradır, kapitalların yatırılmasına şәrait yaradır
Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli birdiyar
kimi tәsәvvür yaradır

648 Turizmin madditexniki bazasına daxildir

•

İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, turizm
firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
İstehsalçılar üçün müxtәlif istehlakçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Turizmin inkşafı әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir, әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi cәhәtdәn zәif
inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә xidmәt
göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә müәssisәlәri, aqua
parklar, әmәk ehtiyatları
İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması

649 Turizmdә investisiya nәyi ifadә edir

•

Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәrinin
yaradılmasını
Turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlayır
Turizm sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsini tәmin edir
Mәşğulluğun artırılması, әhali gәlirlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
Mehmanxana vә turizm xidmәtlәri ilә mәşğul olan müәssisәlәrin tikintisi, modernlәşdirilmәsi vә yenidәn qurulmasına
kapital qoyuluşundan ibarәtdir

650 Turizm bazarını әhatә etmәk seçimi zamanı hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
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•

Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası

651 Turizmdә ödәmә balansına aid edilir

•

Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat
xәrclәri aid edilir
Turist xәrclәrinin regionda dövr etmәsinin hәrәkәt verici qüvvәsi – multiplikator effekti ilә müәyyәn olunur
Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Turistlәrin turizm xidmәtәri vә turizm mәhsullarının alınmasın sәrf etdiklәri xәrclәr nәticәsindә müәyyәn olunur
Mәişәt әşyalarının alınması, kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr,
yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat xәrclәri aid edilir

652 Turizmdә multiplikator effekt hansı formada xarakterizә olunur.

•

İnsan İnkişafı İndeksindә mövcud dәyişikliklәrin investisiya mәsrәflәrindә әsasәn dәyişikliklәrinә olan nisbәti kimi
Xalis milli mәhsulda mövcud dәyişikliklәrin investisiya mәsrәflәrindә әsasәn dәyişikliklәrinә olan nisbәti kimi
Mәcmu Milli Gәlirdә mövcud dәyişikliklәrin investisiya mәsrәflәrindә әsasәn dәyişikliklәrinә olan nisbәti kimi
Umumi Daxili Mәhsulda mövcud dәyişikliklәrin investisiya mәsrәflәrindә әsasәn dәyişikliklәrinә olan nisbәti kimi
Milli sәviyyәdә marketinq konsepsiyalarının mövcud dәyişikliklәrin investisiya mәsrәflәrindә әsasәn dәyişikliklәrinә
olan nisbәti kimi

653 Turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri özündә aşağıdakı parametrlәri birlәşdirir:

•

Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә
müәssisәlәri, aqua parklar
İşçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm
xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı, ödәmә qabiliyyәti,
maliyyә sabitliyi
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr, işçi
qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm
xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik

654 Turizm bazarı hansı iqtisadi sistemin elementidir

•

Turist tәlәbi, turizm mәhsulunun tәklifi, qiymәt vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Turizm mәhsulunun tәklifi, tәhsil vә sәhiyyә sisteminin qiymәt vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr
sistemidir
Turist tәlәbi vә ya turizm mәhsulunun qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir

655 Turizm mәhsulunun qiymәtinә tәsir edәn әsas amillәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır

•

İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınmasıdır
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramından, turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını müәyyәnlәşdirilmәsindәn
Tur günlәrinin sayından, turun növündәn, turistlәrin yaş tәrkibindәn
Bazarın digәr mәhsullarının qiymәti kimi istәr beynәlxalq, istәrsә dә yerli bazarda gedәn proseslәrә uyğun
formalaşması
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Sosialpsixoloji vә iqtisadi amillәr

656 Çarter necә ifadә olunur

•

Daimi reyslәrdә rәqabәtin meydana gәlmәsi, turoperator strukturunun formalaşması vә onun sonrakı ixtisaslaşması
haqqında müqavilәdir
Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә haqqında müqavilәdir
Beynәlxalq turizmdә müәyyәn müddәtә vә ya daimi reyslәrlә uçan tәyyәrәlәrdә yerlәrin bir qisminin icarәyә alınması
haqqında müqavilәdir
Beynәlxalq turizmdә müәyyәn müddәtә vә ya daimi reyslәrlә uçan tәyyәrәlәrdә bütün yerlәrin icarәyә alınması
haqqında müqavilәdir
Beynәlxalq turizmdә tәyyәrәlәrin satın alınması haqqında müqavilәdir

657 Turizmdә sahibkarlığın әsas bölmәlәrinin sxemi necә ifadә olunur

•

Turizm infrastrukturu, sığorta işi, тuroperator vә turagentlәr
Xidmәtlәr sәnayesi, gidekskursiya bәlәdçilәri, әylәncә sәnayesi
Xidmәtlәr sәnayesi, әylәncә sәnayesi, qidalanma sәnayesi
Xidmәtlәr sәnayesi, gidekskursiya bәlәdçilәri, әylәncә sәnayesi, qidalanma sәnayesi, nәqliyyat, mehmanxana
sәnayesi
Nәqliyyat, mehmanxana sәnayesi

658 Turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәrә daxil edilir

•

Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
müәssisәlәri, avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri
Avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri vә s.
Avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri, mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar,
kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sәhiyyә müәssisәlәrinin çarpayı normaları vә s.
Avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri, kanat vә borukәmәr nәqliyyatı
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis, istehsal,
mәdәnimәişәt xidmәtlәri, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri,
avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri

659 .Turizm iqtisadiyyatında marketinq tәdbirlәrinin aparılmasının vacibliyi aşağıdakı kimi tәyin olunur

•

Proqnozlaşdırmanın hazırlanması üçün vaxtın ayrılması, tәlәb olunan dәqiqlik sәviyyәsi, araşdırmaq üçün verilәnlәrin
xarakteri, proqnoz verilәn müddәt
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәtdir
Turizmdә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif
istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
Bu sahәyә vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması ilә müәyyәn olunur
Dövlәt çevrilişlәri vә terror hadisәlәrinin hәyata keçirilmәsi, sәyahәtlәrin sığortalanması, valyuta mübadilәsi vә yol
çeklәrinin komission yığımı, rabitә xәrclәri

660 Turizm mәhsulunun formalaşdırılmasının әsas amili olan turizm sәnayesi necә xarakterizә olunur

•

Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn
azad olması
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdi yorgünluq hissindәn azad olmasi, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiya
Turizm xidmәtlәrinin vә turist tәlәbatlı malların reallaşdırılması ilә mәşğul olan istehsal, ticarәt vә nәqliyyat
müәssisәlәrinin mәcmusu şәklindә
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi

661 Makrosәviyyәdә sәhiyyә sistemindә fokusqrupda hansı mәsәlәlәr tәhlil olunur
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•

Demoqrafik, tәbii artım, әhali amili, iqtisadi vәziyyәt, inkişaf amili, tәbii coğrafi şәrait, xariciiqtisadi әlaqәlәr,
әmәkdaşlıq, idxal, ixrac, sosial müdafiә, әhali gәlirlәri, әmtәә tәklifi
Firmaların zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi, mövcud inhisarçı üstünlüklәrin
reallaşdırılmasına açıq ifadә olunan cәhd, bazar hakimiyyәtinin rellaşma forması kimi sahibkarlığın regionlaşması,
rәqabәt bazarları üzәrindә bәhslәşmә bazarlarının üstünlük tәşkil etmәsi
Müasir dünya tәcrübәsindә tibbi sığorta sisteminin xüsusiyyәtlәri, tibbi sığorta sisteminin inkişafına manne olan
amillәr vә onların hәlli yolları, beynәlxalq modellәrin tәttbiqi imkanları
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması

662 Makrosәviyyәdә sәhiyyә sisteminin inkişafının qarşısına qoyulan mәqsәdlәrә daxildir

•

Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi; sosial münasibәt göstәrmә prinsipi
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
Tibbi sığorta sisteminin tәhlili, dövlәt maliyyәsi imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi, elmipraktik tәdqiqatların
nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Firmaların zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi, mövcud inhisarçı üstünlüklәrin
reallaşdırılmasına açıq ifadә olunan cәhd
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә, icra
orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması

663 Sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsi siyasәti hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

Dövlәtin sosial sferaya qayğısının güclәndirilmәsi vә Dövlәt büdcәsindәn sosial sferaya ayırmaların düzgün
istifadәsinә nәzarәt edilmәsi, sosial qruplar arasında sosial әmәkdaşlığı güclәndirmәk üçün xüsusi tәşkilat vә
institutların işinin sәmәrәlәşdirilmәsi
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
Çoxkanallı sistemin şәffaflığının tәmin edilmәsi, vәsaitlәrdәn sәmәrәli istifadәni stimullaşdırmaq, sığorta
maliyyәlәşdirmәsinә keçid
Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın sosial siyasәtinin beynәlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
Firmaların zәif növ müxtәlifliyi vә onların ayrıayrı növlәrinin üstünlük tәşkil etmәsi

664 Makrosәviyyәdә ölkә vәtәndaşlarının sağlamlığının qeydinә qalan sәhiyyә sistemindә islahatlar aşağıdakı
kimi olmalıdır

•

Sosial tәminatın yeni sisteminin yaradılması, sosial kömәkliyin ünvanlılığı, bazar mexanizmi әsasında sosial sektorun
inkişafı, sosial müdafiәdә yeni metod vә prinsiplәrdәn geniş istifadә, ölkә vәtәndaşlarına minimal ümumi tәminatların
verilmәsi vә s.
Bütün obyektlәrdә sosialmәdәni sahәnin inkişafının tәhlili, orta perspektiv müddәt üçün sosialmәdәni sahәnin
inkişafı proqramının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi, sosialmәdәni sahәyә dair proqramın hәyata
keçirilmәsinә nәzarәt vә uçot
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası vә etnoslararası münasibәtlәri
tәnzimlәmәk
Pullu sәhiyyә sisteminә keçidin tәşkili, lakin pulsuz sәhiyyә xidmәtinin saxlanması, tibbi sığortanın inkişaf
etdirilmәsi, sәhiyyә işçilәrinin әmәk haqlarının yüksәldilmәsinә nail olunması
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi, ixrac yönümlü mәhsul
istiehsalının stimullaşdırılması
115/122

11/18/2016

665 Sәhiyyәnin göstәricilәr sistemi aşağıdakılardır

•

Sosialtibbi, psixolojipedoqoji, sosialhüquqi, sosialmәişәt, sosialmәslәhәt, zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu,
vәtәndaşların sosial adaptasiyası, deviant davranışlı vәtәndaşların vә әlillәrin reabilitasiyası
İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf etmiş intellektual sәviyyәli
insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq
Әhaliyә xidmәt göstәrәn mülkiyyәt münasibәtlәrindәn asılı olmayan bütün sәhiyyә obyektlәrinin sayı, kapital
qoyuluşu, sәhiyyәnin madditexniki bazası, sәhiyyәnin inkişafında vә fәaliyyәtindә mәşğul olan ixtisaslı kadrların
ümumi sayı, hәkimlәrlә onlara xidmәt edәn işçilәrin sayları arasında nisbәt
Bütün obyektlәrdә sosialmәdәni sahәnin inkişafının tәhlili, orta perspektiv müddәt üçün sosialmәdәni sahәnin
inkişafı proqramının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi, sosialmәdәni sahәyә dair proqramın hәyata
keçirilmәsinә nәzarәt vә uçot
Sosial tәminatın yeni sisteminin yaradılması, sosial kömәkliyin ünvanlılığı, bazar mexanizmi әsasında sosial sektorun
inkişafı, sosial müdafiәdә yeni metod vә prinsiplәrdәn geniş istifadә, ölkә vәtәndaşlarına minimal ümumi tәminatların
verilmәsi vә s.

666 Sәhiyyәnin tәnzimlәnmәsinin sosialiqtisadi kriteriyalarına daxildir

•

Bütün obyektlәrdә sosialmәdәni sahәnin inkişafının tәhlili, orta perspektiv müddәt üçün sosialmәdәni sahәnin
inkişafı proqramının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi, sosialmәdәni sahәyә dair proqramın hәyata
keçirilmәsinә nәzarәt vә uçot
İnsanların mәhsuldar qüvvә kimi istehsal posesindә aktivliyini artırır, intellektual sәviyyәli insanların hәyat
fәaliyyәtinә qayıtmasına tәsir edir
İqtisadiyyatın tәlәbatı sistemi ilә vә әhalinin intellektual tәlәbatı nöqteyi nәzәrindәn
İqtisadi meyar kimi sәhiyyәnin maliyyә imkanları, kapital qoyuluşu, iş qüvvәsinin istifadә edilmәsi problemlәri
İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf etmiş intellektual sәviyyәli
insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq

667 Sәhiyyә fәaliyyәtinin makroiqtisadi effekti hansı kriteriyalar әsasında müәyyәn olunur

•

İqtisadi meyar kimi sәhiyyәnin maliyyә imkanları, kapital qoyuluşu, iş qüvvәsinin istifadә edilmәsi problemlәri
İqtisadiyyatın tәlәbatı sistemi ilә vә әhalinin intellektual tәlәbatı nöqteyi nәzәrindәn
Yerli hakimiyyәt orqanlarının sosialiqtisadi sahәdә artmaqda olan problemlәri vә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün
maliyyә imkanları axtarılması
İqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq vә mәnәvi sosial inkişaf etmiş intellektual sәviyyәli
insanların formalaşmasına şәrait yaratmaq
İnsanların mәhsuldar qüvvә kimi istehsal posesindә aktivliyini artırır, intellektual sәviyyәli insanların hәyat
fәaliyyәtinә qayıtmasına tәsir edir

668 Sәhiyyәnin tәşkilindә pullu xidmәtlәrlә pulsuz xidmәtlәr arasında fәrq necә müәyyәn olunur

•

Konstitusiya hüquqlarına qarantiya verilmәsi, hәyat sәviyyәsinin vә hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasının intensiv orta
meyllәrini tәmin etmәk
Xәstәlik, ölüm, әtraf mühitin çirklәnmәsi, kütlәvi iğtişaşlar, qlobal kataklizmlәr, makroiqtisadi sarsıntılar
Әrzaq mәhsullarının minimum toplusu, fәrdi vә ailәvi istifadә olunan qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin minimum
toplusu
Әhalinin az tәminatlı ailәlәr ilә yüksәk tәmi¬natlı ailәlәr arasında nisbәtә uyğun olaraq müәyyәn edilir
Az tәminatlı ailәlәr ilә yüksәk tәmi¬natlı ailәlәr arasında nisbәtә uyğun olaraq, xәstәlik, ölüm, әtraf mühitin
çirklәnmәsi, kütlәvi iğtişaşlar, qlobal kataklizmlәr, makroiqtisadi sarsıntılar

669 Sәhiyyә sahәsinin inkişafı üçün hansı istiqamәtlәr әsas götürülür
Azәrbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı
sahәlәrinin inkişafı, istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi, ixrac yönümlü mәhsul
istiehsalının stimullaşdırılması
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә istehlak bazarının tәlәbata uyğun tәşkili, әmәk haqqı sisteminin tәkillәşdirilmәsi,
onun tәlәbatının ödәnilmәsindә aparıcı rolunun tәminatı vә stmullaşdırıcı funksiyasının mexanizminin yeni şәraitdә
tәtbiqi, әmәk haqqı vә digәr gәlirlәr arasında optimal nisbәtlәrin tapılması, sosial tәminat, sosial müdafiә tәdbirlәrinin
elmi әsasları¬nın işlәnmәsi
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•

Yerli orqanlarının vә fәrdi mәnzil tikintisinin xüsusi çәkisinin artırılması; bütün mәnbәlәr hesabına, o cümlәdәn
büdcәdәn kәnar kapital qoyuluşu hesabına mәnzil tikinsini surәtlәndirmәk, mәnzil bazarında xüsusi mәnzillәrdәn
ilkin kapital olaraq son¬rakı mәnzil şәraitinin yaxşılaşdırılması üçün istifadә etmәk
Sәhiyyә xidmәtinin әhali tәlәbatına uyğun inkişafı vә yerlәş¬dirilmәsi, sәhiyyәnin struktur әlaqәlәrinin optimal tәşkili
vә idarә olunması, o cümlәdәn ilkin sәhiyyә yardımı vә sonrakı sәhiyyә xidmәti növlәri arasında optimal әlavә
formalarının tәş¬kili, әhalinin sәhiyyә yardımına hüquqlarının qorunmasını tәmin edәn qanunverici aktların işlәnmәsi
Әha¬linin әmәk, istirahәt, sosial müdafiә, sağlamlığın qorunması, mәdәniyyәt vә mәnzil tәminatı sahәsindә
konstitusiya hüquqlarına qarantiya verilmәsi, hәyat sәviyyәsinin vә hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasının intensiv orta
meyllәrini tәmin etmәk

670 Sәhiyyә sisteminin aşağıdakı vәzifәlәri müәyyәnlәşdirilmişdir

•

Müalicәprofılaktika işlәrinin hәyata keçirilmәsi, narkomaniya vә alkoqolizmlә mübarizә, ana vә uşaqların mühafizәsi,
sanitar tәdbirlәrin reallaşdırılması, epidemiyalar vә onları yaradan ünsürlәrlә mübarizә
Әsaslı vәsait qoyuluşu, ana vә uşaqların mühafizәsi, sanitar tәdbirlәrin reallaşdmlması, epidemiyalar vә onları yaradan
ünsürlәrlә mübarizә
Sәhiyyә xidmәtinin yaxşılaşması, әsaslı vәsait qoyuluşu
Müalicәprofılaktika işlәrinin hәyata keçirilmәsi, insanların sağlamlığının mühafizәsi vә möhkәmlәndirilmәsi, ekoolgi
siyasәt
Tәşkilati quruluşun yaxşılaşması, iş yerlәri ilә tәminat, epidemiyalar vә onları yaradan ünsürlәrlә mübarizә

671 Tәhsil vә sәhiyyә sistemindә özәllәşmә hansı hallarda mümkündür

•

Әhatә olmaqla
Tam xüsusi mülkiyyәt vermәklә
Dövlәt idarәçiliyindә qalmaqla
Rәqabәt mühütü yaratmaq şәrti ilә
Maliyyә mәnbәi

672 Sәhiyyәdә funksional sağlamlığının mühafizәsi vә möhkәmlәndirilmәsinә aiddir

•

Iş yerlәri ilә tәminat
әsaslı vәsait qoyuluşu
sәhiyyә xidmәtinin yaxşılaşması
insanların sağlamlığının mühafizәsi vә möhkәmlәndirilmә
Tәşkilati quruluşun yaxşılaşması

673 Ümumdünya sәhiyyә tәşkilati maliyyә mәnbәlәrinә görә hansı nisbәti tövsiyә edir

•

dövlәt büdcәsi 40%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmәt 30%.
dövlәt büdcәsi 20%, tibbi sığorta 25%, pullu xidmәt 55%.
dövlәt büdcәsi 10%, tibbi sığorta 30%, pul xidmәti 60%.
dövlәt büdcәsi60%, tibbi sığorta30%, pullu xidmәtlәr 10%
dövlәt bülcәsi 50%, tibbi sığorta 30%, pullu xidmәt 20%.

674 Dünyada sәhiyyәnin neçә modeli yaradılmışdır

•

5
3
2
1
4

675 Sәhiyyәnin texnoloji әlaqәsinә daxildir
Madditexniki baza
Elmitexniki tәrәqqi
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•

Digәr sahәlәrdә üzvü bağlılıq.
müxtәlif növ ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә.
Dünya ölkәlәri ilә әlaqә

676 Xәstәxanaların yaradılmasında normativ göstәrici kimi hansı göstәricilәr әsas götürülür

•

Әhalinin 1000 nәfәrinә görә çarpayıların, hәkimlәrin vә tibb bacılarının sayı
Әhalinin 10000 nәfәrinә görә çarpayıların vә tibb bacılarının sayı
Әhalinin 10000 nәfәrinә görә hәkimlәrin sayı
Әhalinin 1000 nәfәrinә görә çarpayıların sayı
Әhalinin 10000 nәfәrinә görә çarpayıların sayı

677 Sağlamlıq vә tibb xidmәtilәrindә bunlardan hansı risk amillәrinin III qrupuna aiddir.

•

istehlak sәbәti dәyәrinin artması.
maliyyә vәsaitlәrinin vә ehtiyatların xaricә axını
inkişaf etmәmiş qanunvericilik.
siqaret çәkmәk vә әyyaşlığın artımı
mühacirlәrin, işsizlәrin artımı

678 Sәhiyyәnin inkişafının tәnzimlәnmәsi üçün ilk növbәdә aşağıdakı ilk növbәdә aşağıdakı qәbul olunur

•

Kapital qoyuluşu
Hәkimlәrin sayı
Obyektlәrin sayı
Әhalinin sayı
Çarpayıların sayı

679 Sәhiyyә islahatlarının maliyyәlәşdirilmәsinin birinci modeli hansı ölkәlәr üçün sәciyyәvidir

•

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

680 әhalinin 10000 nәfәrinә görә şәhәrlәr üzrә neçә çarpayı әsas götürülür

•

7080
90100
100110
110130
8090

681 Geniş mәnada tibbi sığorta özündә nәyi әks etdirir

•

mәcburi sığortanı.
büdcәdәn maliyyәlәşmәsini.
dövlәt sәhiyyәsini.
ictimai sәhiyyә sistemini.
sosial tibbi yardımı.

682 Sәhiyyәdә xüsusi tәsәrrüfatsılıq mexanizminin qurulması hansı şәrtlәr әsasında müәyyәn olunur

•

Iqtisadi sәmәrә vә sosial әdalәt
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Hәkimlәrin sayı vә obyektlәrin sayı
Obyektlәrin sayı
Әhalinin sayı vә obyektlәrin sayı
Çarpayıların vә kapital qoyuluşlarının sayı

683 Sәhiyyә müәssisәlәri vahid nomeklaturaya uyğun olaraq hansı qruplarda tәsniflәşdirilir

•

Hәkimlәrin tibbi lәvazimatının, tibb bacılarının sayıdır
Müalicәprofılaktika müәssisәlәri vә sığorta tәşkilatları
Sanitarepidemioloji vә sanitarmaarifi müәssisәlәri, tibbimәhkәmә ekspertizaları, apteklәr
Müalicәprofılaktika müәssisәlәri, sanitarepidemioloji vә sanitarmaarifi müәssisәlәri, tibbimәhkәmә ekspertizaları,
Müalicәprofılaktika müәssisәlәri, sanitarepidemioloji vә sanitarmaarifi müәssisәlәri, tibbimәhkәmә ekspertizaları,
apteklәr

684 Sәhiyyәnin iqtisadi meyarları aşağıdakılardır.

•

Hәkimlәrin tibbi lәvazimatının, tibb bacılarının sayıdır.
maliyyә imkanları, kapital qoyuluşu, iş qüvvәsinin istifadә edilmәsidir.
Xәstәxanaların, poliklinikaların, disponserlәrin sayıdır.
Sәhiyyәnin MTBsıdır.
Ixtisaslı kadrların sayıdır.

685 Beynәlxalq tәcrübәdә hansı sәhiyyә modellәri mövcuddur

•

Dövlәt sәhiyyә modeli, özәl sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә modeli
Özәl sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә modeli
Dövlәt sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә modeli
Dövlәt sәhiyyә modeli, özәl sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә modeli, klassik vә liberal sәhiyyә modeli
Dövlәt sәhiyyә modeli, özәl sәhiyyә modeli

686 Turizmdә sığortanın hansı növlәri mövcuddur:

•

Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi
zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Tibbi sığorta, hәyat vә sağlamlığın sığortası, әmlak sığortası, turistlәrin istirahәtdә olduqları zamanı pis hava
hallarında sığortalanma, assistans, nәqliyyatın lәngimәsi halları zamanı sığortalanma, avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәrinin sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası, sәfәrin baş vermәsinin qeyrimümkünlüyü ilә әlaqәdar xәrclәrin
sığortası, gömrük qaydalarının pozulması, malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina
edilmәsi hallarında şopinqturda әmlak risqinin sığortalanması
Qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi
hallarında sığortalanma
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәri

687 Tibbi sığortanın tәşkilinin әsas prinsiplәrinә aiddir

•

Madditexniki vә dәrman tәminatı sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, sığortalananların bәrabәr hüquqlarının tәmin
olunması vә s.
Reabilitasiya yardımının tәkmillәşdirilmәsi
Әhalinintibbi sığorta proqramında iştirakı, sığortalananların bәrabәr hüquqlarının tәmin olunması, tibbidiaqnoztik
xidmәtlәrin pulsuz göstәrilmәsi
Pasientlәrin hüquqi tәminatı, tәcili tibbi yardımın yenidәn tәşkili
Informasiya tәminatının işlәnmәsi vә tibbidiaqnoztik xidmәtlәrin pulsuz göstәrilmәsi

688 Sәhiyyәdә maliyyә mәnbәyinin hansı aparıcıdır
xarici maliyyәlәşmә
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•

müәssisә maliyyәsi
özünü maliyyәlәşdirmә
dövlәt maliyyәlәşmәsi
Bәlәdiyyә xәrclәri

689 Sәhiyyә xidmәti vә sağlamlıq arasında әlaqә necә ifadә olunur

•

poliklinika tәminatı
sәhiyyә xidmәti әsas rol oynayır
sağlamlıq aparıcıdır
әhalinin doğum vә ölüm sәviyyәsi
xәstәxana inkişafı

690 Turizmdә sığorta polisi hansı tibbi xidmәtlәr kompleksini tәmin edir?

•

Turizmdә sığorta polisi tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq,
mebel vә inventarın amortizasiyasını ifadә edir
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi
zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Turizmdә sığorta polisi хüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
xәrclәrini әhatә edir
Tәlәbatı öyrәnir, xidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat orqanları ilә müqavilә bağlayır,
marşrutları seçir
Ambulator vә stasionar xidmәt, tәcili stomotoloji yardım, hәkimin tәyinatına görә dәrmanların dәyәrinin ödәnilmәsi,
ölkәyә gәtirilәn xәrclәr dә daxil olmaqla xәstәnin nәqliyyat xәrclәri

691 Tibbi sığorta fondunun ölçüsünü vә onun zәruri ehtiyatlarını nәyә әsasәn hesablayırlar?

•

Görülәn işin hәcminә görә.
ödәnilәn pul vәsaitinin hәcminә görә.
әmәk haqqının hәcminә görә.
xәstәlik halının risk ehtimalına әsasәn
Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә görә.

692 Risk amillәrinin ikinci qrupuna aiddir

•

cinayәtin artımı.
narkomaniyanın artımı.
qidalanma problemi.
cәmiyyәtin tәbәqәlәşmәsi, pislәşәn ekoloji vәziyyәt, pislәşәn әmәk şәraiti.
Sosial iqtisadi böhran

693 Sәhiyyә sisteminә aşağıdakı tәrifi vermәk olar

•

Sәhiyyә cәmiyyәt vә dövlәt tәrәfindәn reallaşdırılan mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kompleksidir
Sәhiyyә әhalinin sağlamlığının qorunmasına, onun müalicәsinin hәyata kesirilmәsinә, әlilliyin, uşaq ölümünün
qarşısının alınmasına vә s. yönәldilәn, cәmiyyәt vә dövlәt tәrәfindәn reallaşdırılan tibbi vә sosialiqtisadi tәdbirlәr
kompleksidir.
Sәhiyyә uşaq ölümünün qarşısının alınmasına, mәdәniyyәt vә incәsәnәtin inkişafına yönәldilәn, cәmiyyәt vә dövlәt
tәrәfindәn reallaşdırılan tibbi vә sosialiqtisadi tәdbirlәr kompleksidir
Sәhiyyә istehsalın tәşkilinә, әlilliyin, uşaq ölümünün qarşısının alınmasına vә s. yönәldilәn, cәmiyyәt vә dövlәt
tәrәfindәn reallaşdırılan tibbi vә sosialiqtisadi tәdbirlәr kompleksidir.
Sәhiyyә sosial mәsәlәlәrlә yanaşı bir sıra iqtisadi vә inzibati problemlәrin hәllindә әhәmiyyәtli rola malik tibbi vә
sosialiqtisadi tәdbirlәr kompleksidir

694 Sağlamlıq amilinә aiddir
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•

Gәlir mәnbәidir
Әhalinin hәyat sәviyyәsidir
iqtisadi artımın tәrkib hissәsidir
sosial iqtisadi formasiyanın tәrәqqisinin indiqatoru olub, hәyat şәraiti kompleksinin ictimai istehsalının sәmәrәliliyinә
mәcmu tәsirinin nәticәsi kimi çıxış edir.
Ömür sәviyyәsinin artımıdır

695 Turistlәrin tibbi sığortası hansı xәrclәri ödәyir?

•

Turizmdә tibbi sığorta tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq,
mebel vә inventarın amortizasiyasını ifadә edir
Tibbi xidmәtlәri, stasionarların xidmәtlәri, tәcili yardım maşınlarının daşınması, dәrmanların alınması, bәdbәxt
hadisәnin vә qәfil xәstәliyin doğurduğu xәstәlәrә qulluq, xaricdә ölüm zamanı meyitin ölkәyә nәql olunması
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәrinin
xәrclәrini
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi
zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığortalanmış şәxsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti olarsa: güclü leysan
yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.

696 Sәhiyyәdә özәllәşmә hansı halda mümkündür:

•

Әhatә olmaqla
Tam xüsusi mülkiyyәt vermәklә
Dövlәt idarәçiliyindә qalmaqla
Rәqabәt mühütü yaratmaq şәrti ilә
Maliyyә mәnbәi

697 Sәhiyyә iqtisadiyyatının problemlәri şәrti olaraq neçsә blokda birlәşdirilir

•

5
3
2
1
4

698 Sәhiyyәdә sәmәrәliliyin iqtisadi aspektlәrinә aiddir

•

xәstәliklәrin ilkin profilaktikası sağlam hәyat tәrzi, risk amillәri ilә mubarizәlәrdir
insanın hәyat keyfiyyәti vә onun rifah halı, sosial zәmanәtlәrin reallaşdırılmasıdır
diaqnostik tәdqiqatların keyfiyyәti vә nәticәliliyi, müalicәvi vә profilaktik tәdbirlәrin keçirilmәsi sәciyyәlәndirilir
ölkәnin iqtisadiyyatına töhvәsini, ümumidaxili mәhsul, milli gәlir vә s. daxil olmaqla qiymәtlәndirilir
insanların sağlamlığının mühafizәsi xidmәtlәrinin sosial vә iqtisadi tәnzimlәyicilәrinin aşkara çıxarılmasıdır

699 Turizmdә sanitar formallığı nәdir?

•

Mövcud turizm yerlәşmә vasitәlәrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar vә s. haqqında informasiya banklarnın yaradılmasıdır.
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi
zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanmasıdır
Turizmdә sığorta polisi хüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
xәrclәrini әhatә edir.
Assistans sәyahәt edәn insanların vә onların ailәlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin edir: qәzalar zamanı xilasedici
әmәliyyatlar aparılarkәn yardımın göstәrilmәsi, mәnәvi, tibbi vә texniki yardımlardır.
Sәrhәdi keçәn şәxslәrin tәhlükәsizliyinintәmin olunması üçün xәstәliklәrdәn qarşısını almaq mәqsәdilә vaksinasiya
olunmasının yoxlanilmasıdır.

700 Yoluxucu xәstәliklәr tәhlükәsi olan ölkәyә göndәrilәn turistlәr hansı prosedurları keçmәlidirlәr?
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•

Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılmasına çalışmalıdırlar
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi
zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdә lazımi tibbi yoxlamadan keçmәli vә tәhlükәli yoluxucu xәstәliklәrә qarşı
peyvәnd olunmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdә lazımi tibbi yoxlamadan keçmәlidirlәr
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırmaya cәlb olunmalıdırlar
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