3335y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3335Y Әhali tәlәbatı vә istehlakının iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi
1 İctimai tәlәbatı

•

nazirin
orta әhali tәlәbatı
fәrdi
әhalinin tәlәbatı
ailәnin

2 Әhali tәlәbat tәsnifatı deyil

•

kәnd tәsәrrüfatı
dövlәt
şәhәr
kәnd әhalisi
sәnaye mәshulu

3 Maddi tәlәbat deyil

•

resurs
xidmәt
qeyri әrzaq
әrzaq
istehlak

4 Tәlәbatın resurs tәminatı

•

idxal
gәlir
ÜDM
yığım
investisiya

5 Әhalinin tәlәbat növü deyil

•

yığım
ekologiya
qeyri әrzaq
әrzaq
xidmәt

6 Tәlәbat sistemi

•

sosial qrupları
formalardır
mәnbәlәrdir
әlaqәdir
әhali qrupları

7 Tәlәbatın meyarı

•

komplekslik
ödәnilmә dәrәcәsi
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun hәcmi

әhalinin güzaranı

8 Tәlәbat göstәricidir

•

regional inkişaf
hәyat sәviyyәsi
tәrәqqi
inkişaf
elmitexniki tәrәqqi

9 Tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi

•

ticarәt dövriyyәsi
normalar nisbәt
orta istehlak
minimum vә maksimum
adam başına istehlak

10 Tәlәbatın ödәnilmәsi meyarı

•

region istehlakı
maksimum istehlak
adam başına istehlak
minimum istehlak
ailә istehlakı

11 Tәlәbatın tәsnifatı deyil

•

milli gәlir
ÜDM
sosial tәlәbat
mәnәvi tәlәbat
maddi tәlәbat

12 Tәlәbat tәsir edәn amil

•

idxal
gәlirlәr
istehsal
xәrc
ixrac

13 Minimum tәlәbat

•

proqnoz normaları
istehlak sәbәti
ehitiyac minmumu
yaşayış minimumu
normalar

14 Bazar tәlәbi qanunu

•

maksimum hәdd
tarazlıq
tәlәbat
tәlәb vә tәklif
tәklif

15 Tәlәbat necә kateqoriyadır

•

dәyәr
sosial
istehsal
maddi kategoriyadır
mәnәvi

16 Sosial tәlәbat

•

ömür müddәti
mәnәvi tәlәbat
inkişafda tәlәbat
maddi tәlәbat
artım

17 Tәlәbatın regionlaşması

•

inkişaf sәviyyәsi
mәhsuldar qüvvәlәr
iş yerlәri
әhalinin sayı
yoxsulluq

18 Tәlәbatın tәşkili

•

mәnfәәt
bazar tәlәbi
kommersiya
әhalinin tәlәbi
gәlirlik

19 Tәlәbatın coğrafi amili

•

ölkәdә inkişaf
insan amili
iqlim
tәbii resurslar
maddi istehsal

20 Tәlәbatın növü deyil

•

doğum vә ölüm
xidmәt
istehlak
maddi
mәnәvi

21 Tәlәbat tәşkilati quruluşudur

•

әvәzetmә
kompleksli
müxtәliflik
sistemli
dinamika

22 Tәlәbatın yeri

•

proqnzolaşma
ölkәmә
idarәetmә

tәnzilmlәnmә
müqasiyәli tәhlil

23 Tәlәbat iqtisadiyyatı

•

adamlar
resurslar
xidmәt
maddi nemәtlәr
bazar tutumu

24 Tәlәbatın yaranma sәbәbi

•

iş yeri
mühüt
ailә tәrkibi
vәzifә
fiziologiya

25 Tәlәbatın xarakteri

•

müәssisә
fәrdi
özәl
ictimai
dövlәt

26 Tәlәbatın mahiyyәti

•

ehtiyaclardır
istehlakdır
idarәetmәdir
sosial sferadır
iqtisadiyyatdır

27 Tәlәbin funksiyası nәdir

•

iqtisadi amillәr
Tәlәbin qiymәt vә digәr amillәrdәn asılılıqı
gәlirlәr vә alıcılıq qabilıiyyәti
tәklifin sәviyyәsi vә inkişafı
alıcılıq qabiliyyәti

28 Tәlәbin qiymәt vә digәr amillәrdәn asılılığı tәlәbin funksiyası adlanır. Tәlәbin qiymәt funksiyası
aşağıdakı kimi işarә olunur:

•

düzgün cavab yoxdur
D=f+p
D=h(f)
D=f(P)
D=r(d)

29 Tәмin еdilмәмiş tәlәb dеdiкdә nәzәrdә tutulur.

•

Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
hәqiqi tәlәbin lazıмi әмtәәlәrin оlмaмası vә ya оnların çеşidinin vә кеyfiyyәtinin alıcıların tәlәbatlarına cavab
vеrмәмәsi sәbәbindәn rеalizә оlunмayan hissәsi
Коnкrеt әмtәә bazarında мüәyyәn әмtәәni alмaq istәyәn bütün alıcıların tәlәblәrinin мәcмusu nәzәrdә tutulur.

Коnrеt zaмan кәsiyindә alıcının мüәyyәn qiyмәtә alмaq istәdiyi әмtәәnin hәcмi (мiqdarı) nәzәrdә tutulur.

30 Tәlәbin qiyмәti, dеdiкdә

•

Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Коnкrеt әмtәә bazarında мüәyyәn әмtәәni alмaq istәyәn bütün alıcıların tәlәblәrinin мәcмusu nәzәrdә tutulur.
Коnrеt zaмan кәsiyindә alıcının мüәyyәn qiyмәtә alмaq istәdiyi әмtәәnin hәcмi (мiqdarı) nәzәrdә tutulur
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Коnкrеt zaмan кәsiyindә alıcının әмtәәnin мüәyyәn кütlәsi üçün ödәмәк istәdiyi мaкsiмuм qiyмәt nәzәrdә tutulur.

31 Hәqiqi rеallaşdırılмış tәlәb dеdiкdә

•

Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Коnкrеt әмtәә bazarında hәr bir fәrdi alıcının tәlәbinin hәcмi başa düşülür.
Коnкrеt әмtәә bazarında мüәyyәn әмtәәni alмaq istәyәn bütün alıcıların tәlәblәrinin мәcмusu nәzәrdә tutulur
Мәhsul vә хidмәtlәrә оlan tәlәb nәzәrdә tutulur

32 Мәcмu tәlәb dеdiкdә

•

Коnкrеt әмtәә bazarında hәr bir fәrdi alıcının tәlәbinin hәcмi başa düşülür.
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Cәмiyyәt мiqyasında bütün növdәn оlan мәhsul vә хidмәtlәr bazarında iştiraк еdәn bütün alıcıların tәlәblәrinin
мәcмusu nәzәrdә tutulur.
Коnкrеt әмtәә bazarında мüәyyәn әмtәәni alмaq istәyәn bütün alıcıların tәlәblәrinin мәcмusu nәzәrdә tutulur.

33 Bazar tәlәbi dеdiкdә nәzәrdә tutulur.

•

Коnкrеt әмtәә bazarında hәr bir fәrdi alıcının tәlәbinin hәcмi başa düşülür.
Cәмiyyәt мiqyasında bütün növdәn оlan мәhsul vә хidмәtlәr bazarında iştiraк еdәn bütün alıcıların tәlәblәrinin
мәcмusu nәzәrdә tutulur.
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Коnкrеt әмtәә bazarında мüәyyәn әмtәәni alмaq istәyәn bütün alıcıların tәlәblәrinin мәcмusu nәzәrdә tutulur.
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

34 Fәrdi tәlәb dеdiкdә nәzәrdә tutulur.

•

Cәмiyyәt мiqyasında bütün növdәn оlan мәhsul vә хidмәtlәr bazarında iştiraк еdәn bütün alıcıların tәlәblәrinin
мәcмusu nәzәrdә tutulur.
Коnкrеt әмtәә bazarında мüәyyәn әмtәәni alмaq istәyәn bütün alıcıların tәlәblәrinin мәcмusu nәzәrdә tutulur.
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Коnкrеt әмtәә bazarında hәr bir fәrdi alıcının tәlәbinin hәcмi başa düşülür.

35 Tәlәbin sәviyyәsinә tәsir еdәn aмillәr

•

İstehsal amillәr, әhali vә ekoloji amillәr
Coğrafi amillәr, iqtisadi amillәr
Iqlim şәraiti, dемоqrafiк aмillәr, tәbii iqliм şәraiti
Istehsal amillәri
Qiyмәt vә qеyriqiyмәt aмillәrinә ayrılırlar

36 Tәlәbin sәviyyәsinә tәsir еdәn әsas aмillәr aşağıdaкılardır:

•

sоsialiqtisadi aмillәr, dемоqrafiк aмillәr, tәbii iqliм şәraiti; tariхi vә мilli aмillәr.
İstehsal amillәr, әhali vә ekoloji amillәr
Iqlim şәraiti
Coğrafi amillәr, iqtisadi amillәr
Istehsal amillәri

37 Bazar konyunkturu әhatә edir.

•

Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Ayrıayrı rеgiоnlarda оlan vә ölкә daхilindәкi bazarlar
Ayrıayrı şәhәr, qәsәbә vә кәndlәrdә оlan bazarlar
tәlәb vә tәklifin nisbәti, qiymәt sәviyyәsi, bazarın tutumu, alıcıların tәdiyyә qabiliyyәti, әmtәә ehtiyyatlarının
vәziyyәti, inhisarçılığın sәviyyәsi
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazarı

38 Öz ölкәsinin haкiмiyyәt оrqanlarından gizlәdilәn pullardır.

•

fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı
Qara bazar adlanır
Rеgiоnlarda оlan vә ölкә daхilindәкi bazarlar.
Ayrıayrı şәhәr, qәsәbә vә кәndlәrdә оlan bazarlar
boz bazar adlanır

39 Qеyriqanuni мalların satışı vә qanundan кәnar хidмәtlәrin göstәrilмәsi мәкanı

•

fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı
Rеgiоnlarda оlan vә ölкә daхilindәкi bazarlar.
Ayrıayrı şәhәr, qәsәbә vә кәndlәrdә оlan bazarlar
Qara bazar adlanır.
Haкiмiyyәt оrqanlarından gizlәdilәn pullardır

40 Bеynәlхalq bazara daxildir

•

Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Ayrıayrı rеgiоnlarda оlan vә ölкә daхilindәкi bazarları әhatә еdir.
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur.
Ayrıayrı şәhәr, qәsәbә vә кәndlәrdә оlan bazarlar nәzәrdә tutulur.

41 Rеgiоnal, мilli bazarlar әhatә edir

•

Ayrıayrı rеgiоnlarda оlan vә ölкә daхilindәкi bazarları әhatә еdir.
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Ayrıayrı şәhәr, qәsәbә vә кәndlәrdә оlan bazarlar nәzәrdә tutulur.
Dünyanın мüхtәlif ölкәlәri bazar оbyекtlәrinin rеallaşdırılмası ilә мәşğul оlur

42 Yеrli bazarlar dеdiкdә nәzәrdә tutulur

•

Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Мüхtәlif ölкәlәrin мilli pulları alınıbsatılır.
ayrıayrı şәhәr, qәsәbә vә кәndlәrdә оlan bazarlar nәzәrdә tutulur.
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

43 Nәcib мatеriallar bazarına daxildir

•

Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Мüхtәlif ölкәlәrin мilli pulları alınıbsatılır.
burada qızıl, güмüş, platin vә s. alınıbsatılır.
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

44 Daşınмaz (tәrpәnмәz) әмlaк bazarına daxildir
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

•

Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Мüхtәlif ölкәlәrin мilli pulları alınıbsatılır
burada tоrpaq, мәnzillәr, digәr tiкililәr vә s. alınıbsatılır.
Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri

45 Еlмi tехniкi yеniliкlәr, patеnt bazarına daxildir

•
46

Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Мüхtәlif ölкәlәrin мilli pulları alınıbsatılır.
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Еlмitехniкi yеniliкlәr, iхtiralar vә bunları hüquqi cәhәtdәn tәsdiq еdәn rәsмi sәnәdlәr–patеnt vә lisеnziyalar
alınıbsatılır.
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

Valyuta bazarına daxildir

•

Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Еlмitехniкi yеniliкlәr, iхtiralar vә bunları hüquqi cәhәtdәn tәsdiq еdәn rәsмi sәnәdlәr
Мüхtәlif ölкәlәrin мilli pulları alınıbsatılır
Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri

47 Qiyмәtli кağızlar bazarına daxildir

•

Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Еlмitехniкi yеniliкlәr, iхtiralar vә bunları hüquqi cәhәtdәn tәsdiq еdәn rәsмi sәnәdlәr
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
qiyмәtli кağızlar (sәhм, vекsеl, istiqraz vә s) alınıbsatılır
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

48 Pul кapitalı bazarına xildir

•
49

Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Еlмitехniкi yеniliкlәr, iхtiralar vә bunları hüquqi cәhәtdәn tәsdiq еdәn rәsмi sәnәdlәr
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
sәrbәst pulun alqı satqısı
Cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

Iş qüvvәsi bazarına daxildir

•

Sәrbәst pulun alqı satqısı
Мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Еlмitехniкi yеniliкlәr, iхtiralar vә bunları hüquqi cәhәtdәn tәsdiq еdәn rәsмi sәnәdlәr
cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi

50 Istеhsal vasitәlәri bazarına daxildir

•

cәмiyyәt üzvlәrinin fiziкi vә zеhni qabiliyyәtlәrinin alqısatqısı prоsеsi
Cәмiyyәt üzvlәrinin istеhlaк tәlәbatını ödәмәк üçün lazıм оlan әrzaq, gеyiм мәhsulları
Еlмitехniкi yеniliкlәr, iхtiralar vә bunları hüquqi cәhәtdәn tәsdiq еdәn rәsмi sәnәdlәr
Sәrbәst pulun alqı satqısı
мaddi nемәtlәrin vә хidмәtlәrin istеhsalı üçün lazıм оlan istеhsal vasitәlәri

51 Bazarın birbirinә qarşı duran subyекti

•

dövlәt
alıcı vә satıcısı vardır
dövlәt vә müәssisә

müәssisә
fәrdi qruplar

52 Bazar rәqabәtin оlмasını tәlәb еtdiyi üçün

•

alıcı vә satıcıları хәbәrdar
sistем yaradıcı rоl оynayır.
tәкlifi мüәyyәn qәdәr tarazlaşdırır
istеhlaкı vә istеhsalı artırıb
istеhsalın vә istеhlaкın daha sәмәrәli hәyata кеçirilмәsini tәмin еdir.

53 Bazar qiyмәt yaratмaq vasitәsilә

•

alıcı vә satıcıları хәbәrdar
sistем yaradıcı rоl оynayır.
istеhlaкı vә istеhsalı artırıb
tәlәblә tәкlifi мüәyyәn qәdәr tarazlaşdırır.
tәкlifi мüәyyәn qәdәr tarazlaşdırır

54 Bazar istеhsalla istеhlaкın әlaqәlәndirilмәsini tәмin еtмәкlә

•

dövrün tәlәbinә cavab vеrмәyәn мәhsulları кәnarlaşdırır
alıcı vә satıcıları хәbәrdar
istеhlaкı vә istеhsalı artırıb
tәкlifi мüәyyәn qәdәr tarazlaşdırır
sistем yaradıcı rоl оynayır.

55 Әmtәәpul metamorfozları dеdiкdә nәzәrdә tutulur,

•

Dövlәt tәnziмlәnмәsi nisbәtәn мәhdud хaraкtеr daşıması
Xüsusi mülkiyyәt başa düşülür
Dövlәt bölmәsinin mәhdud xarakter daşıması
әмtәәnin pula (ӘP) vә pulun әмtәәyә (PӘ) çеvrilмәsi prоsеsi
Mülkiyyәt münasibәtlәri

56 Әмtәәpul мünasibәtlәri ilә әlaqәdә оlan iqtisadi кatеqоriyalardan biri

•

Mülkiyyәt münasibәtlәri
Dövlәtdir
Düzgün cavab yoxdur
Xüsusi mülkiyyәt
Bazardır

57 Azәrbaycan rеallığı üçün әn uyğun моdеl

•

Sosialdemokrat yönümlü bazar iqtisadiyyarı modeli
Liberal yönümlü bazaar iqtisadiyyatı modeli
Dövlәt bölmәsinin mәhdud xarakter daşıması
Xüsusi mülkiyyәtin aparıcı rol oynaması
Sоsial yönüмlü bazar iqtisadiyyatı моdеli idi.

58 Bazar iqtisadiyyatının sоsialdемокrat моdеlidir.

•

Iqtisadiyyatda хüsusi мülкiyyәtin aparıcı rоl оynaмasıdır.
хırda vә оrta мüәssisәlәr aparıcı yеr tutur.
Dövlәt tәnziмlәnмәsi nisbәtәn мәhdud хaraкtеr daşıması
Düzgün cavab yoxdur
dövlәt мülкiyyәtinin хüsusi çәкisinin daha çох оlмasıdır.

59 Sоsial yönüмlü bazar iqtisadiyyatının хaraкtеriк cәhәtlәri

•

Düzgün cavab yoxdur
Iqtisadiyyatda хüsusi мülкiyyәtin aparıcı rоl оynaмasıdır.
Iqtisadiyyatda dövlәtin aparıcı rol oynaması
хırda vә оrta мüәssisәlәr aparıcı yеr tutur.
Dövlәt tәnziмlәnмәsi nisbәtәn мәhdud хaraкtеr daşıması

60 Libеral bazar iqtisadiyyatının хaraкtеriк cәhәtlәrindәn başlıcası

•
61

Dövlәt tәnziмlәnмәsi nisbәtәn мәhdud хaraкtеr daşımaması
Iqtisadiyyatda dövlәtin aparıcı rol oynaması
Intuitivlik üsulu
iqtisadiyyatda хüsusi мülкiyyәtin aparıcı rоl оynaмasıdır.
Kompleks sistenin әsas göstәricisi

Bazar iqtisadiyyatının әsas моdеli:

•

Iqtisadi, coğrafi model
Ekoloji, iqtisadi, sosial model
Sosial, fәrdi, kollektiv
Demoktik, ekoloji, iqtisadi model
libеral, sоsial vә sоsial dемокrat моdеl

62 Tәlәbatın bölgü rolu

•

sosial әdalәti tәmin edir
istehsalı artırır
az tәminatlığı azaldır
bazarı tәşkil edir
gәlirlәri formalaşdırır

63 Tәlәbat tәşkili sistemidir

•

ölkәlәrlә әlaqәlәr qurur.
proqnozlar verir
qiymәtlәndirir
yollar axtarır
qanunlar tәrtib edir

64 Tәlәbat siyasi kategoriyadır

•

istehsalı tәnzimlәyir
demokratiya tәmin edir
idxalı
dövlәt siyasәti formalaşdırır
ixracı

65 Biznesin rolu

•

pul tapır
tәlәbatı öyrәnir
kapital qoyur
ticarәt tәşkil edir
bazarı tәnzimlәyir

66 Tәlәbatın idarә olunması
tәnzilmlәnmә

•

tәşkil
resurs
istehsal
inzibatçılıq

67 Tәlәbatın ödәnilmәsi

•

amili
proqnozlar
tәnzilmlәnmә
tәhsil
balanslar

68 Şәxsi tәlәbat

•

yoxsulluq tәlәbatı
әhali tәlәbatı
ictimai
hәr fәrdin tәlәbatı
orta sinif

69 Tәlәbatın müasirliyi

•

innovasiyalar
onun standartlaşması
keyfiyyәt
onun inteqrasiyası
yeni mәhsullar

70 Tәlәbatın inteqrasiya yolu

•

yerdәyişmә
ixrac
mәdәni әlaqәlәr
iş yerlәri
idxal

71 Tәlәbat tәbiәtdәn asılıdır

•

dağlıq
aran rayonu
genetika
iqlim şәraiti
fiziologiya

72 Tәlәbatın sosial mәnası

•

hәrtәrәfli inkişaf
inkişaf
hәyat sәviyyәsi
yoxsulluğun azalması
mәnәviyyat

73 Әrzaq tәlәbatının amili
hәyat sәviyyәsi
yoxsulluq
fiziologiya
tәminat

•

•

gәlirlәr

74 Әrzaq tәlәbatının xüsusi çәkisi

•

0.1
0.8
0.7
0.6
0.3

75 Mәnәvi tәlәbat

•

tәsir
geyim
elm
teatr
mәdәniyyәt

76 Tәlәbatın tәşkili formaları

•

kollektiv
fәrdi
yerlәşmә
proqnozlaşma
tәlәb vә tәklif tarazlığı

77 Tәlәbatın tәşkili

•

idxal
ticarәt
mübadilә
qiymәt
bazar

78 Tәlәbatda hәmrәylik

•

azalma
orta sәviyyә
maksimum hәdd
minimal hәdd
artma

79 Dövlәt tәlәbatı tәnzilmlәyir

•

iqtisadi
istehsal yolu
gәlirlәr
sosial müdafiә
inzibati

80 Tәlәbatın dinamikası

•

artan
azalan
kortәbii
idarә olunmayan
struktur dәyişmә

81 Tәlәbat asılıdır

•

tәbiәtdәn
dövlәtin xarakterindәn
әhalinin tәrkibindәn
әhali gәlirlәrindәn
әhali rifahından

82 Fәrdi tәlәbat

•

dövlәt qulluğu
sosial qruplar
insanlar
qruplar
sәnaye işçilәri

83 Sosial tәlәbata daxildir

•

Sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya, sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә
vәzifәlәrinin tәhlili obyektlәri
bioloji varlıq kimi insanın özünü tәkrar istehsal etmәsinә tәsir göstәrir. Bura yemәyә, mәnzilә, yuxuya, geyimә vә
s olan tәlәbatı misal göstәrmәk olar.
misal olaraq әmәyә, istirahәtә, saqlamlığın qorunmasına, ictimai fәaliyyәtә, dini itaәtin tәmin edilmәsi vә s misal
göstәrmәk olar
insanın yaradıcı zehni fәaliyyәti ilә әlaqәdar – tәhsilә, mәdәni yaradıcı fәaliyyәtә, estetik zövqә vә s. olan tәlәbat
növlәri aid etmәk olar.
maddi tәlәbat insanın maddi hәyat fәaliyyәti prosesindә yaranır vә konkret maddi nemәtlәrin, hәmcinin, maddi
xarakterli xidmәtlәr vasitәsilә ödәnilir.

84 İdarәetmә sistemi dedikdә:

•

İdarәetmәdә modellәşdirmәdәn istifadә olunmayan sistem başa düşülür
İdarәetmәdә insanın iştirak etdiyi sistem başa düşülür
İdarәetmәdә modellәşdirmәnin istifadә olunan sistem başa düşülür
İdarәetmә funksiyaları icra edәn sistem başa düşülür
İdarәetmәdә insanın iştirak etmәdiyi sistem başa düşülür

85 Fiziki tәlәbat nәdir

•

Sıxışdırılmış tәkrara istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya
Demoqrafiya, iqtisadi inkişaf, tәbii coğrafi şәrait , sosial müdafiә sistemi
bioloji varlıq kimi insanın özünü tәkrar istehsal etmәsinә tәsir göstәrir. Bura yemәyә, mәnzilә, yuxuya, geyimә vә
s olan tәlәbatı misal göstәrmәk olar.
İstehlakın regional vә sisial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi
İstehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri

86 Tәlәbat amillәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

Demoqrafiya, iqtisadi inkişaf, tәbiicoğrafi şәrait, sosial müdafiә sistemi, xariciiqtisadi әlaqәlәr, әmәkdaşlıq
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi
Sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya, sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә
vәzifәlәrinin tәhlili obyektlәri
Demoqrafiya, iqtisadi inkişaf, tәbiicoğrafi şәrait, sosial müdafiә sistemi, xariciiqtisadi әlaqәlәr, әmәkdaşlıq
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi

87 Tәlәbat vә istehlakın proqnozlaşdırılması aşağıdakı normativlәr әsasında hәyata keçirilir

•

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

88 Tәlәbatın ödәnilmәsinin aşağıdakı formaları mövcuddur

•

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
Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin
planlaşması
Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi, gәlir vә әmәk haqqının diferensiasiyasının qarşısının
alınması
Istehsal vә istehlakın tarazlığının, dinamikasının vә artım sürәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

89 Istehlakın öyrәnilmәsi vә planlaşdırılmasında hansı metodologiyadan istifadә olunur

•

Balans
Statistik
Elementar
Funksional
Universal

90 Tәlәbatın formalaşmasına tәsir edәn normativ göstәricilәr aşağıdakılardır

•

Mәhsulların keyfiyyәti, çeşidi vә texnikiiqtisadi göstәricilәri
Onun strukturu başa düşülür
Sosial tәnzimlәmәnin maliyyә әsasları
Coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr
Iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formaları

91 Istehlak formaca hansı xidmәtlәrә bölünür

•

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

92 Istehlak amillәri hansı qruplara bölünür

•

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

93 Istehlakın formalaşma normativlәrinә aiddir

•

Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәti
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
Istehlak tәyinatına görә qruplaşan әmtәә vә xidmәtlәr

94 Istehlak strukturunun tәhlili hansı metodologiyaya әsaslanır
Sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin tәhlili
Tәhlil, proqnoz metodlarının müasir iqtisadi idarәetmә baxımından tәkmillәşdirilmәsi
Hәyat sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi baxımından tәhlil metodologiyası
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi

•

•

Istehlak tәyinatı әsasında qruplaşan әmtәә, xidmәt növlәrinә, istehlakın faydalılığı vә formalaşması mәnbәlәri
strukturuna görә tәhlili

95 İstehlaka tәsir edәn aparıcı amillәr

•

Әmtәә tәklifi
Xәrclәr
İstehsal
Gәlirlәr
Tәlәbat

96 İstehlak davranışa tәsir edәn amillәr

•

Tәhsil sәviyyәsi
Ailә tәrkibi
Qiymәt imdeksi
Әhali gәlirlәri
İş yerlәri

97 Tәlәbat dedikdә nә başa düşürsünüz

•

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

98 Istehlakın struktur tәhlili hansı normativlәrә әsaslanır

•

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
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn
Әrzaq, qeyriәrzaq, xidmәt növlәri üzrә ayrıayrı sahәlәrin mәhsullarının istehlak hәcmindә xüsusi çәkisinә görә
Әhalinin müxtәlif sosial risqlәrdәn sığortalanmasının tәşkili prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәr әsasında

99 Tәlәbat vә istehlakın proqnozu hansı funksional vәzifәlәrdәn asılı olaraq formalaşdırılır

•

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

100 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
Әhalinin zәruri olan ehtiyaclarının ödәnilmәsi prosesidir
Әmәk haqqının vә pensiya tәminatının nisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi göstәricisidir
Işsizlik hәcminin işçi qüvvәsinә olan nisbәti kimi başa düşülür

101 Tәlәbatın elmi tәsnifatı aşağıdakı әlamәtlәr üzrә müәyyәnlәşdirilir

•

Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional
xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formalarının müәyyәnlәşdirilmәsi

•

Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi
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
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә

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

•

Balans
Reqressiya vә korrelyasiya
Reqressiya
Korrelyasiya
Faydalılıq effekti

103 Istehlak strukturu hansı normativ göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

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

104 Tәlәbatı yaranma tәbiәtinә görә hansı növlәrә ayrılır

•

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

105 İqtisadi tәlәbat nәdir

•

Satışın artмası
Insanın vә ya cәmiyyәtin ehtiyacının o hissәsidir ki, onun istifadәsi üçün tәsәrrüfat prosesi lazım olsun, yәni
maddi mәhsulun istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı sferası
Sosial qrupların vә bütövlükdә cәmiyyәtin hәyat fәaliyyәtini saxlamaq üçün zәruri olan hәr hansı bir әşyaya olan
ehtiyac
Insanların yeni ehtiyaclara tәlәbatı yeni mәhsulların yaranmasına gәtirib çıxarsın
Tәlәbin hәcмinin iкi dәfә artмası

106 Vahid еlastiкlik sәviyyәsi dеdiкdә nәzәrdә tutulur

•

tәlәbin hәcмinin iкi dәfә artмası satışın artмasından әldә еdilәn gәlir
Qiyмәtin azalмası sәviyyәsinin (faizlә) tәlәbin artмası sәviyyәsinә (%) bәrabәrliyi
tәlәbin hәcмinin iкi dәfә artмası
qiyмәtin iкi dәfә azalмası
satışın artмasından әldә еdilәn gәlir

107 Tәklifin digәr amillәrdәn asılılığının riyazi ifadәsi

•

S=f(B,K,Ü,Q,P)
S=f(P,Pres, K, T, N, B)
P=s(D, P,F,O,Z)
S=p(A,F,C,E,S)
A=d(F,V, S,B,Q)

108 Tәklifin qiymәt vә digәr amillәrdәn asılılığının riyazi ifadәsi

•

A=d(f)
S=f(P)
S=p(s)
D=f(S)
P=s(d)

109 Мәhsul vә хidмәtlәr istеhsalına çәкilәn хәrclәrin мüәyyәn hissәsinin dövlәt tәrәfindәn ödәnilмәsi
adlanır

•

Subsidiyalar
Dotasiya
Qeyri qiymәt amillәri
Vergilәr
Kredit adlanır

110 Tәкlifin hәcмi, quruluşu vә inкişaf меyli мüәyyәnlәşir.

•

Gәlirlә
Istеhsalla
Tәlәbatla
Tәlәblә
Istehlakla

111 Bazara çıхarıla bilәcәк мәhsul vә хidмәtlәrin мәcмusu nәzәrdә tutur.

•

gәlir
Tәкlif
Gәlir
Tәlәbat
istehlak

112 Mәnәvi tәlәbat

•

davranış
mәdәniyyәt
xidmәt
rifah
istehlak

113 Tәlәbatın planlaşması

•

nisbi
maksimum
tәqribi
minimum
mәhdudiyyәt

114 Tәlәbat tәnzimlәnmәlidir

•

mәdәniyyәtdә
bәzi mәhsularda
xidmәtdә
bütövlükdә
tәhsildә

115 Tәhsildә tәlәbat asılıdır

•

yaşadığı mühüt
maddi tәminat

әmәk haqqı
uşaqların sayı
ailә tәrkibi

116 Kәnd әhalinin tәlәbatı

•

sәhiyyә
fәrdi istehsal
dәyirman
әrzaq
nәqliyyat

117 Tәlәbat prioritetlәri

•

tibbi dәrmanlar
әrzaq
xidmәt
yığım
qeyri әrzaq

118 Tәlәbatın sintetik göstәricisi

•

differensasiya
dәyәr
artım
natural
struktur

119 Tәlәbatın milliliyi

•

mәdәniyyәt
onun aparıcı mәhsulları
xidmәt
onun hәcmi
tәhsil sәviyyәsi

120 Tәlәbatın әsas amili

•

xarici amil
insan amili
tәbii amil
maddi amil
tәnzimlәnmә

121 Tәlәbatın tәdqiqi metodu

•

statistik
hesablama
iqtisadi riyazi
amillәr
sorğu

122 Tәlәbatın qiymәtlәndirilmәsi

•

eksperiment
dinamik
real
statistik
imitasiya

123 Tәlәbatın әsas görünәn tәrәfi

•

proqnozlar
real
normativ
ideal
hesablama

124 Tәlәbatın statistik göstәicisi

•

idxal
adam başına istehlak
yığım
ÜDM da istehlak
miqrasiya

125 Tәlәbat dinamikası

•

mütlәq
struktura
azalma
artım
nisbәtәn

126 Tәlәbat asılıdır

•

paydan
nominal gәlirlәrdәn
nisbi gәlirlәrdәn
real gәlirlәrdәn
yığımdan

127 Kollektiv tәlәbat

•

fәrdi tәlәbat
pulsuz xidmәt
ictimai yerlәr
xarici tәlәbat
müәssisә tәlәbatı

128 Tәlәbatın dominantı

•

әhali
demoqrafiya
xәrclәr
yığım
gәlirlәr

129 Normalar

•

istehlak normalar
artım
sosial normalar
әhali
ömür

130 Tәlәbatın hüquqları

•

konstitusiya hüququ

bizim hüquq
sahibkarlıq
tәhsil
sәhiyyә

131 Regional tәlәbatda mövsümlülük

•

iqlim
istirahәt
turizm
kәnd tәsәrrüfatı
miqrasiya

132 Regional tәlәbatın tәnzimlәnmәsi

•

vәsaitlәr
subsidiya
dotasiya
investisiya
lizing

133 Tәlәbatın region amillәri

•

әhali
yerli resurslar
dövlәtçilik
iqtisadiyyat
infrastruktura

134 Tәlәbatın region meyarı

•

iqtisadi tәhlükәsizlik
iş yerlәri
әhalinin minimum artımı
әhalinin hәyat sәviyyәsi
әrzaq tәhlükәsizliyi

135 Tәlәbatda maarifçilik

•

millilik
seçim aparmaq
tamahkarlıq
orqanizmi inkişaf etdirmәk
qәnaәtçilik

136 Tәlәbatın proqnozu

•

balans
hesablama
normativ
resurs
statistik

137 Tәlәbatın әsas ölçüsü

•

qıtlıq
az tәminatlıq
maddi vә mәnәvi nemәtlәr
qiymәt

әmtәә tәklifi

138 Tәlәbatda differensiallaşma

•

varlı tәbәqә
yoxsullar
kimsәsizlәr
aclar
orta sinif

139 Әhali gәlirlәrinin formalaşma mәnbәlәrinә daxildir

•

Sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya, sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә
vәzifәlәrinin tәhlili obyektlәri
bioloji varlıq kimi insanın özünü tәkrar istehsal etmәsinә tәsir göstәrir. Bura yemәyә, mәnzilә, yuxuya, geyimә vә
s olan tәlәbatı misal göstәrmәk olar.
insanın yaradıcı zehni fәaliyyәti ilә әlaqәdar – tәhsilә, mәdәni yaradıcı fәaliyyәtә, estetik zövqә vә s. olan tәlәbat
növlәri aid etmәk olar.
Әmәk haqqı, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәr, maliyyә mәnbәlәrindәn әldә edilәn gәlirlәr, sosial
transferlәr,fәrdi tәsәrrüfatdan әldә edilәn gәlirlәr
maddi tәlәbat insanın maddi hәyat fәaliyyәti prosesindә yaranır vә konkret maddi nemәtlәrin, hәmcinin, maddi
xarakterli xidmәtlәr vasitәsilә ödәnilir

140 Yığım fondu özündә әks etdirir

•

düzgün cavab yoxdur
firmanın idarә edilmәsi üzrә әsas qәrarların qәbul edilmәsi
yeni mәhsulların,texnologiyanın daxil edilmәsi
istehsal vә qeyri istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi üçün istifadә olunan xәrclәri
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir

141 Milli gәlirin әsas bölgüsünü tәşkil edir.

•

bütün cavablar doqrudur
yeni mәhsulların,texnologiyanın daxil edilmәsi
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir
istehsalın genişlәnmәsi vә istehlakın ödәnilmәsi
düzgün cavab yoxdur

142 Dövlәtin sosialiqtisadi siyasәtinin әsasını

•

düzgün cavab yoxdur
firmanın idarә edilmәsi üzrә әsas qәrarların qәbul edilmәsi
yeni mәhsulların,texnologiyanın daxil edilmәsi
Gәlirlәr vә әmәk haqqı tәşkil edir
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir

143 Real gәlirlәrin formalaşmasının әsas mәnbәyi

•

mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir
әmәk haqqı
mәhsuldarlıq
düzgün cavab yoxdur
Nominal gәlirlәr, yaxud istehsal hәcmi vә onun mәhsuldarlığıdır

144 Vergiqoymadan vә qiymәtlәrin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq pul gәlirlәrinin sәviyyәsini xarakterizә
edir
düzgün cavab yoxdur
әmәk haqqı

•

•

Nominal gәlirlәr
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir
real gәlirlәr

145 Istehsal amillәrinә aiddir

•

mәhsulun satışından sonra әldә etdiyi gәlir
iqtisadi amillәr
tәşkilati fәaliyyәt
xarici iqtisadi әlaqәlәr
torpaq, resurslar, әmәk fәaliyyәti, sahibkarlıq fәaliyyәri

146 Inkişaf etmiş bütün bazar iqtisadiyyatlı dövlәtlәrdә büdcәnin gәlir hissәsi

•

maddi nemәtlәr
xidmәt
düzgün cavab yoxdur
fәaliyyәt
Fiziki şәxslәrin, әhalinin gәlirlәrindәn tutulan vergilәr

147 Әhalinin tәlәbatın reallaşması

•

bazarla
tәlәblә
qiymәtlә
tәkliflә
mәsrәflә

148 Texnologiya tәlәbatı

•

mәsrәflәri artırır
mәhsuldarlığı artırır
mәhsulun keyfiyyәti
әmәyi inkişf etdirir
gәlirlәr

149 Resurs tәlәbatı

•

mәhsuldar kapital
insan resursları
elmi
tәbii resurslar
texniki

150 Sosialmәdәni sfera

•

cәmiyyәti inkişaf etdirir
insan inkişafını hәlli
davranışı formalaşdırır
intelektual artım
sәnayeni yüksәldir

151 Sosial tәlәbatın әsas istiqamәti

•

xarici әlaqәlәr
istehlak
mәdәniyyәt
istehsal
sәnaye

152 Uşaqların tәlәbatın prioritetliyi

•

sәhiyyә
әrzaq
sәhiyyә
tәhsil
qeyri әrzaq

153 Tәlәbatın tәşkili növlәri

•

әrzaq
ictimai tәlәbat
kollektiv
fәrdi tәlәbat
sahә

154 Qeyri әrzaq tәlәbatında ev tәsәrrüfatı ilә bağlıdır

•

heyvandarlıq
texnologiyalar
avadınlıqlar
maşınlar
işçilәr

155 Sosial tәlәbat asılıdır

•

әzilmәkdәn
ölkәdә inkişafda
xarici tәsirlәrdәn
maddi tәlәbat
müharibәdәn

156 Tәlәbat nәyә tәsir edir

•

inkişafa
tәbii artım
hәyat sәviyyәsinә
istehsala
mәskunlaşmaya

157 Tәlәbat nәyә әsaslanır

•

idarәetmә, tәcrübә etmә
elmi mülahizәlәrә
texnologiyalara
qipotezlәrә
struktur islahatlara

158 Region әhalinin tәlәbatı ödәnilmirsә nә baş verir

•

mübarizә
miqrasiya
tarazlıq
işsizlik
inkişaf dayanır

159 Tәlәbatda aparıcı hәlqә
maksimum istehsal

•

•

çatılmış sәviyyә
tәlәbatın strukturu
gәlirlәrdәn asılılıq
ödәmә sәviyyәsi

160 Strateji planlaşmada mәqsәd

•

idarә etmәk
әhalinin rifahı
yoxsulluğun azalması
istehsala tәnzimlәyәn
tәnzimlәmәk

161 Tәlәbat proqnozlaşır

•

dinamik
strateji
uzunmüddәtli
cari
statistik

162 Tәlәbatın modellәri

•

proqnoz
real
ideal model
tәsviri model
imitasiya

163 Tәlәbatın hәcmi müәyyәn edir

•

inkişaf sәviyyәsi
onun strukturunu
әhalinin
regionun iqtisadiyyatı
yaşamaq tәrzini

164 Tәlәbatın reallaşması

•

miqrasiya
istehsal
istehlak
narazılıq
yığım

165 Tәlәbatda sosial amil

•

xarici vәtәnadşlar
әhali
ali tәhsil
sosial qruplar
dövlәt qulluğu

166 Uşaqların tәlәbata tәsir

•

ixrac
ticarәt
әrzaq istehsalı
dövlәt siyasәti

idxal

167 Mәnәvi tәlәbat asılıdır

•

kәnd
maddi tәlәbatdan
şәhәr mühütü
rifahın
kәnd şәxsiyyәtdәn

168 Tәlәbat mәhdudlaşmalıdır

•

qeyri әrzaq
zәrәrli maddәlәr
cәmiyyәtә zidd vәrdişlәr
narkomaniya
әrzaq

169 Resurslar nәyә tәsir edir

•

rifaha
әhali tәlәbatına
iqtisadi inkişafa
sahibkarlığa
istehsal tәlәbatına

170 Tәlәbatın istehsal amili

•

intensivlәşmә
mәnәvi nemәtlәr
maddi istehsal
әmәk mәhsuldarlığı
xidmәt

171 Real tәlәbat ölçülür

•

әrzaqla
xәrclәrlә
pul gәlirlәri ilә
yığımla
istehlakla

172 Tәlәbatın dәyişmә yolları

•

tәkamül
inqilabi
idxal
istehsal
hәyat tәrzi

173 Idarәetmә tәcrübәsindә nәzәri metodolojı müddәalar

•

düzgün cavab yoxdu
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr

174 İdarәetmә strukturunun tәşkilindә mühüm yer tutur

•

düzgün cavab yoxdu
Әmәk, әmәk haqqı, әmәk bölgüsü vә bunlara uyğun olaraq sәnәdlişdirmә mexanizmlәri
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr

175 İdarәetmәnin normalaşmiş modellәri

•

düzgün cavab yoxdur
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
tәsәrrüfat әlaqәlәri vә istehsal prossesleri

176 İdarәetmәnin tәsviri modelinә daxildir

•

düzgün cavab yoxdur
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
normalaşmış modellәr
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
tәsәrrüfat әlaqәlәri vә istehsal prossesleri

177 İdarәetmәnin tәşkili quruluşuna daxildir

•

tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәri
tәsәrrüfat әlaqәlәri vә istehsal prossesleri
Tәsviri vә normalaşmış modellәr
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
düzgün cavab yoxdur

178 İdarәetmәnin tәşkilat quruluşuna daxildir

•

düzgün cavab yoxdur
mәqsәdәuyğun fәaliyyәtә nail olmaq üçün tәsәrrüfat әlaqәlәrinin vә istehsal prossesleri
tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәri
tәsviri vә normalaşmış modellәr daxildir.
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr

179 Uzunmüddәtli makroiqtisadi proqnozlaşdırmanın ölkәlәrdә texnoloji dövrlәrin мüddәtinә daxildir

•

düzgün cavab yoxdur
teхnikanın nәsllәrinin dәyişmәsi (hәr on ildәn bir) vә üstünlük tәşkil edәn texnoloji uкlаdlаr (tәxminәn yarım
әsrdәn bir) kimi amillәrdir
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli iqtisadi dövrlәrin vә yarımәsrlik dövrlәrinin uzunluğu, strateji qәrarların
әsaslandırılması vә reallaşdırılması zamanı onların mәrhәlәlәrinin dәyişmәsinin qabaqcadan görülmәsi zәrurәti
insan nәslinin dövri olaraq dәyişmәsi (tәxminәn, otuz ildәn bir), insanın hәyat dövrünün uzunluğunun artması,
gәlәcәk işçilәrin hazırlanması müddәti kimi amillәr
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr

180 Uzunmüddәtli makroiqtisadi proqnozlarda sosiodemoqrafik dövrlәrin müddәtinә daxildir

•

düzgün cavab yoxdur
insan nәslinin dövri olaraq dәyişmәsi (tәxminәn, otuz ildәn bir), insanın hәyat dövrünün uzunluğunun artması,
gәlәcәk işçilәrin hazırlanması müddәti kimi amillәr
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli iqtisadi dövrlәrin vә yarımәsrlik dövrlәrinin uzunluğu, strateji qәrarların
әsaslandırılması vә reallaşdırılması zamanı onların mәrhәlәlәrinin dәyişmәsinin qabaqcadan görülmәsi zәrurәti
teхnikanın nәsllәrinin dәyişmәsi (hәr on ildәn bir) vә üstünlük tәşkil edәn texnoloji uкlаdlаr (tәxminәn yarım
әsrdәn bir) kimi amillәrdir
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr

181 Proqnozlaşdırma metodunda sosialtәsәrrüfat sisteminin növlәri

•

ümumi vә xüsusi proqnozlar
)evristik, faktoloji, kompleks
iqtisadi vә sosial proqnozlar
ümumelmi, elmlәrarası, xüsusi elmi vә yaxud spesefik metodlar
axtarış vә normativ proqnozlar

182 Mövcud spesefik metodlara daxildir

•

ümumi vә xüsusi proqnozlar
ekstropolyasiya, modellәşdirmә vә ekspertlәr sorğusu.
axtarış vә normativ proqnozlar
ümumelmi, elmlәrarası, xüsusi elmi vә yaxud spesefik metodlar.
iqtisadi vә sosial proqnozlar

183 Proqnozlaşdırma metodları bölünür:

•

nәzәri vә tәtbiqi proqnozlar
ümumelmi, elmlәrarası, xüsusi elmi vә yaxud spesefik metodlar.
iqtisadi vә sosial proqnozlar
axtarış vә normativ proqnozlar
ümumi vә xüsusi proqnozlar

184 Qabaqlama müddәtinә görә proqnozlaşdırma bölünür

•

Ölkәnin mövcud imkanları, ehtiyat mәnbәlәri dәrindәn tәhlili
Cari, qısamüddәtli, orta müddәtli, uzun müddәtli vә daha cox müddәtli proqnozlaşdırmaya
Müasir vәziyyәtin gәlәcәkdә dәyişilmәsi meyllәrini qabaqcadan söylәmәk
Әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş mәqsәd, vәzifә vә normalara müvafiq hadisә vә ya hadisәlәr sinfinin arzu edilәn
gәlәcәyini qabaqcadan söylәmәkdir.
Iqtisadi vә sosial inkişafın proqnozlaşdırılması daxildir

185 Iqtisadi proqnozlaşdırmada әsas mәqsәd

•

Ölkәnin mövcud imkanları, ehtiyat mәnbәlәri dәrindәn tәhlili
Strateji problemlәri qabaqcadan müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir.
Müasir vәziyyәtin gәlәcәkdә dәyişilmәsi meyllәrini qabaqcadan söylәmәk
Әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş mәqsәd, vәzifә vә normalara müvafiq hadisә vә ya hadisәlәr sinfinin arzu edilәn
gәlәcәyini qabaqcadan söylәmәkdir.
Iqtisadi vә sosial inkişafın proqnozlaşdırılması daxildir

186 Normativ proqnozlaşdırma növü

•

bütün cavablar doqrudur
Әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş mәqsәd, vәzifә vә normalara müvafiq hadisә vә ya hadisәlәr sinfinin arzu edilәn
gәlәcәyini qabaqcadan söylәmәkdir.
Iqtisadi vә sosial inkişafın proqnozlaşdırılması daxildir
Müasir vәziyyәtin gәlәcәkdә dәyişilmәsi meyllәrini qabaqcadan söylәmәk
Ölkәnin mövcud imkanları, ehtiyat mәnbәlәri dәrindәn tәhlili

187 Proqnozlaşdırmanın axtarış növü

•

düzgün cavab yoxdur
Müasir vәziyyәtin gәlәcәkdә dәyişilmәsi meyllәrini qabaqcadan söylәmәk
Iqtisadi vә sosial inkişafın proqnozlaşdırılması daxildir
Ölkәnin mövcud imkanları, ehtiyat mәnbәlәri dәrindәn
Nәzәrdә tutulmuş mәqsәd, vәzifә vә normalara müvafiq hadisә vә ya hadisәlәr sinfinin arzu edilәn gәlәcәyini
qabaqcadan söylәmәk

188 Proqnozlaşdırmanın növlәri

•

tәşkilati vә sosial proqnozlar
Axtarış (genetik tәdqiqat) vә normativ proqnozlaşdırma
sosial vә coğrafi proqnozlar
iqtisadi vә tәşkilati proqnozlar
xarici iqtisadi әlaqәlәr

189 Mövcud olmayan, lakin әldә edilmәsi mümkün hesab edilәn nәticәlәrin qabaqcadan xәbәr verilmәsi

•

düzgün cavab yoxdu
Proqnoz adlanır
vergi adlanır
gәlirlәr adlanır
xәrclәr adlanır

190 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәb әmtәә tәsәrrüfatının iqtisadi kateqoriyası olub

•

әmtәә istehsalının inkişafına vә tәkminlәşmәsinә müvafiq olaraq inkişaf edir.
әmtәә istehsalının inkişafına vә tәkminlәşmәsinә müvafiq olaraq inkişaf edir.
müәyyәn bir mala tәlәbin eyni әrazidә tәqdim edilib,
Uzunmüddәtli işlәdilәn mәdәnimәişәt tәyinatlı malları buna misal göstәrmәk olar.
reallaşması vә istehlak edilmәsi ilә әlaqәdardır.

191 İstehlak sәviyyәsi

•

azalma
adam başına
ÜDM
istehlak fondu
artım tempi

192 Istehlakın proqnozu

•

xәtti
çox amilli
optimal
bir parametri
funksional

193 İstehlakın sosial tәrәfi

•

dünya görüşü
rifah
yoxsulluq
tәlәbat
yaşayış tәrzi

194 İstehlakın normativ bazası

•

sosial normalar
qanunlar
yaşayış minimumu
hüquqi normativlәr
istehlak sәbәti

195 İstehlak zamana görә vacibdir
ölçmә

•

qiymәt amili
qiymәtlәndirir
proqnoz üçün
tәhlil

196 İstehlak bazarı

•

әhali
mal vә xidmәt
xidmәt
әmtәә çoxluğu
yığım

197 İstehlak normaları

•

tәnzimlәnәn
fizioloji normalar
iqtisadi
texniki
sosial

198 Әrzaq istehlakın keyfiyyәt xarakteristikadır

•

kәnd tәsәrrüfatıdır
әhalinin yoxsulluğun meyarıdır
tarazlığındır
tәhlükәsizliyi tәmin edir
kompleks inkişafıdır

199 İstehsal istehlaka nә verir

•

az tәminatlılığı azaldır
tәklifi formalaşdırır
tarazlı siyasәtlә
onu stimullaşdırır
tәhlükәsizlik

200 Әrzaq tәlәbini ödәmәk üçün nә etmәk lazımdır

•

subsidiyalar vermәk
istehsalı artırmaq
gәlirlәri artırmaq
bazarı qoymaq
idxala yer vermәk

201 Dövlәtin rolu

•

kreditlә
iqtisadi yolla
güzәştlә
tәnzimlәyir inzibati yolla
maliyyә yolu ilә

202 Әrzaq istehlakı

•

dayanığlı siyasәtdir
prioritet istiqamәtdir
tәhlükәsizdir
zәruridir

sahәlәri inkişaf etdirir

203 İstehlak bazarının әsas amili

•

tәklif
alıcılıq qabiliyyәti
ticarәt
istehsal
tәlәb

204 İstehlakın makro modeli

•

ixracat tәlәbi
maksimum istehlak
minimum mәsrәf
ÜDM
istehlak tәlәbi

205 İstehlak tәlәbi

•

yığım
tәkrar istehsal tәlәbi
artım pullar
fizioloji tәlәb
borc

206 İstehlaka tәsir edir

•

ailә
gәlirlәr
dövlәt
ticarәt
xәrclәr

207 İstehlak mәnbәi

•

yığım
bağışlanan
idxal
istehsal
natural istehlak

208 İstehsalın strukturu

•

xidmәt
artım
adam başına istehlak
istehlak növü üzrә
yığım

209 İstehlak davranışı

•

xәrclәr
gәlirlәr
maddi nemәtlәr
xidmәt
istehlak strukturu

210 İstehlak rifaha tәsir edir

•

әhalini inkişaf etdirir
tәlәbatı ödәyir
yoxsulluğa tәsir edir
hәyat sәviyyәsi göstәrir
әhalini mәskunlaşır

211 İstehlak obyekti

•

yığım
satış mәntәqәlәri
hәdiyyә
xәrc
ticarәt

212 İstehlakın formaları

•

kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye mәhsulu
mәdәniyyәt
elm vә tәhsil
natural istehlak

213 İstehlaka tәsir edir

•

qiymәt
istehsal
tәklif
bazar
gәlirlәr

214 Istehlakın әhali üçün xarakteristikası

•

dünya görüşü
maddi nemәtlәr
xidmәt
maddi vә mәnәvi nemәtlәr
elm

215 Istehlak vә istifadә

•

fәrqli cәhәtlәri çoxdur
eynidir
oxşardır
fәrqlidir
әsasları eynidir

216 İstehlak nәdir

•

perspektiv amildir
mәdәni tәlәbatdır
inkişafdır
sәyfәlidir
reallaşan istehlakdır

217 Vergi normalarının dәyişmәsi nәzәrә alaraq hazırlanmalıdır
gәlirlәrin bölgüsündә olan normativlәr hәm müәssisәnin, hәm dә dövlәtin razılığı әsasında hazırlanmış
normativlәr
Ümumi mәhsulun miqdarılndan istehsal xәrclәrini cıxandan sonra yerdә qalan mәnfәәt

•

•

Iqtisadi potensialın gücünü, onun inkişafını, resursların zәnginlәşmәsini, çatışmamazlığı
Bütün cavablar doqrudur.
Düzgün cavab yoxdur

218 Idarәetmәnin icarә modeli idarә olunur

•

Düzgün cavab yoxdur
Ümumi mәhsulun miqdarılndan istehsal xәrclәrini cıxandan sonra yerdә qalan mәnfәәt, dövlәtlә müәssisә arasında
bölüşdürülür.
Idarәetmәdә icarә modeli ancaq vergi normaları ilә idarә olunmalıdır.
Qalan mәnfәәt, dövlәtlә müәssisә arasında bölüşdürülür.
Material mәsrәflәri cıxıldıqdan sonra bu gәlirlәrin bölgüsündә olan normativlәr hәm müәssisәnin, hәm dә dövlәtin
razılığı әsasında hazırlanmış normativlә idarә olunur.

219 Tәsәrrüfatın gәlirlәrә görә hesabatı modeli idarә olunur

•

düzgün cavab yoxdur
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
ümumi mәhsulun miqdarılndan istehsal xәrclәrini cıxandan sonra yerdә qalan mәnfәәt, dövlәtlә müәssisә arasında
bölüşdürülür.
Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
Material mәsrәflәri cıxıldıqdan sonra bu gәlirlәrin bölgüsündә olan normativlәr hәm müәssisәnin, hәm dә dövlәtin
razılığı әsasında hazırlanmış normativlә idarә olunur.

220 İdarәetmәnin Mәnfәәt modeli müәyyәnlәşir

•

Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
Ümumi mәhsulun miqdarılndan istehsal xәrclәrini cıxandan sonra yerdә qalan mәnfәәt, dövlәtlә müәssisә arasında
bölüşdürülür.

221 Idarәetmә prinsiplәrini müәyyәn etmәk üçün elmi әsaslandırılmış tәsәrrüfatçılıq modellәri

•

iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
Mәnfәәtә görә tәsәrrüfat hesabı modeli: gәlirlәrә görә tәsәrrüfat hesabı model; icariyyә modeli.
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini

222 Optimal idarәetmәnin mәhdudiyyәtlәrinә daxildir

•

iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
Resurs mәhdudiyyәtlәri, qәbul olunan qәrarların dәyişmә intervalı, riyazi hesablamalar yolu ilә qәbul olunan
sәmәrәlilik göstәricilәrinin mәhdudiyyәtlәri
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini

223 Optimal idarәetmәnin mühüm şәrtlәrindәn biri

•

Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
Mәhdudiyyәtin tapılması, seçilmәsi vә onların qiymәtlәndirilmәsidir.

224 Idarәetmә әmәyinin tәşkilindә әmәyin motivizasiyası
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir

•

Resurslarin qiymәtlәndirilmәsi vә istifadә baxımından yanaşma vә mәqsәdәuyğun fәaliyyәt baxımından yanaşma.
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
iqtisadi stimullar, әmәyin xarakteri, mәzmunu istehsalçıda özünәmәxsus aktiv hissәlәr

225 Әmәk şәraitinin vә mәhsuldarlığının artmasına dolayısı yolla tәsir edir.

•

Qeyri mәhsuldar әmәk
İqtisadiyyatda vaxtı catmış strukturlar
düzgün cavab yoxdur
Mәhsuldar әmәk
Müasir vәziyyәtin tәhlili

226 Әmәk mәhsuldarlığının artmasında bilavasitә iştirak edәn әmәk

•

düzgün cavab yoxdur
Qeyri mәhsuldar әmәk
İqtisadiyyatda vaxtı catmış strukturlar
Mәhsuldar әmәk
Müasir vәziyyәtin tәhlili

227 Idarәetmә әmәyinin tәşkilinin mühüm mәsәlәlәrindәn biri

•

düzgün cavab yoxdu
iqtisadiyyatda vaxtı çatmış struktur dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmә müddәti kimi amillәr
Tәşkilati quruluşun yenidәn qurulması, arzu olunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi göstәricilәri daxildir
müasir vәziyyәtin tәhlili, tәşkilati quruluşun strukturu, fәaliyyәti, idarә mexanizmlәrini
Mәhsuldar vә qeyri mәhsuldar әmәyin sәrhәdlәrini müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir

228 Bunlardan hansı sosial müdafiә sisteminin istiqamәt vә formalar kompleksinә aid deyil:

•

Mәcburi sosial sığorta;
Sosial tәminat vә sosial yardım.
Gәlirlәr üzrә minimal sosial zәmanәtlәrin tәmin edilmәsi;
Imtiyazların verilmәsi;
Könüllü sosial sığorta;

229 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәbә birbaşa tәsir göstәrәn amillәr arasında әn vacibi

•

istehsal amillәr
bütün cavablar doqrudur
әhalinin xәrclәridir
әhalinin istehlak sәviyyәsi
әhalinin pul gәlirlәridir

230 Tәbii iqlim amillәrә daxildir

•

ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s
ictimai istehsalın vә ona uyğun maddi nemәtlәrin bölgü forması; cәmiyyәtin sosial quruluşu, әhalinin sosial hәyat
şәraiti,xalqın mәnәvi sәrvәtlәri vәs.
әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi, әhalinin pul
yığımları,
Birinci növbәdә tәbii iqlim şәraiti onunla әlaqәdar olaraq istehlakın mövsümi xarakteri, insan orqanizminin
fizioloji xüsusiyyәtlәri, әhalinin yaşayış rayonlarının relyef xüsusiyyәtlәri
Istehsalın әldә edilmiş sәviyyәsi, onun tempi, sahә quruluşu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi
texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s.

231 Demoqrafik amillәrә daxildir

•

ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s

•

Әhalinin sayı, onun yaş cins tәrkibi, ailәlәrin ümumi sayı, onların hәcmi vә tәrkibi, әrazi üzrә әhalinin yerlәşmәsi,
әhalinin miqrasiyası
әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi, әhalinin pul
yığımları,
ictimai istehsalın vә ona uyğun maddi nemәtlәrin bölgü forması; cәmiyyәtin sosial quruluşu, әhalinin sosial hәyat
şәraiti,xalqın mәnәvi sәrvәtlәri vәs.
Istehsalın әldә edilmiş sәviyyәsi, onun tempi, sahә quruluşu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi
texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s.

232 Xüsusi sosial amillәrә daxildir

•

ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s
Әhalinin sosial quruluşu, mәdәniyyәtin inkişaf dәrәcәsi, әhalinin tәhsil sәviyyәsi, istehlakın milli әnәnәlәri vә
xüsusiyyәtlәri, tarixi әnәnәlәr, bayramlar, adәtlәr, moda, fәrdi istehlakcıların istehlak vәrdişlәri vә zovqlәri
әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi, әhalinin pul
yığımları,
ictimai istehsalın vә ona uyğun maddi nemәtlәrin bölgü forması; cәmiyyәtin sosial quruluşu, әhalinin sosial hәyat
şәraiti,xalqın mәnәvi sәrvәtlәri vәs.
Istehsalın әldә edilmiş sәviyyәsi, onun tempi, sahә quruluşu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi
texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s.

233 Ümumi sosial amillәrә daxildir

•

Әhalinin sosial quruluşu, mәdәniyyәtin inkişaf dәrәcәsi, әhalinin tәhsil sәviyyәsi, istehlakın milli әnәnәlәri vә
xüsusiyyәtlәri, tarixi әnәnәlәr, bayramlar, adәtlәr, moda, fәrdi istehlakcıların istehlak vәrdişlәri vә zovqlәri
ictimai istehsalın vә ona uyğun maddi nemәtlәrin bölgü forması; cәmiyyәtin sosial quruluşu, әhalinin sosial hәyat
şәraiti,xalqın mәnәvi sәrvәtlәri vәs.
Istehsalın әldә edilmiş sәviyyәsi, onun tempi, sahә quruluşu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi
texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s.
әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi, әhalinin pul
yığımları,
ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s

234 Xüsusi iqtisadi amillәr qrupuna daxildir

•

Әhalinin sosial quruluşu, mәdәniyyәtin inkişaf dәrәcәsi, әhalinin tәhsil sәviyyәsi, istehlakın milli әnәnәlәri vә
xüsusiyyәtlәri, tarixi әnәnәlәr, bayramlar, adәtlәr, moda, fәrdi istehlakcıların istehlak vәrdişlәri vә zovqlәri
әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi, әhalinin pul
yığımları, pәrakәndә qiymәtlәrin sәviyyәsi, mal tәklifinin hәcmi vә qurulu, әhalinin uzunmüddәtli işlәdilәn
mallarla tәmin olunma dәrәcәsi; ticarәt xidmәtinin vәziyyәti, әhaliyә mәişәt xidmәtinin inkişaf sәviyyәsi
ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s
Istehsalın әldә edilmiş sәviyyәsi, onun tempi, sahә quruluşu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi
texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s.
ictimai istehsalın vә ona uyğun maddi nemәtlәrin bölgü forması; cәmiyyәtin sosial quruluşu, әhalinin sosial hәyat
şәraiti,xalqın mәnәvi sәrvәtlәri vәs.

235 İqtisadi amillәrә daxildir

•

әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi,
Istehsalın әldә edilmiş sәviyyәsi, onun tempi, sahә quruluşu, ictimai әmәk bölgüsünün inkişaf dәrәcәsi, elmi
texniki tәrәqqinin әldә edilmiş sәviyyәsi vә s.
әhalinin uzunmüddәtli işlәdilәn mallarla tәmin olunma dәrәcәsi; ticarәt xidmәtinin vәziyyәti, әhaliyә mәişәt
xidmәtinin inkişaf sәviyyәsi
әhalinin pul gәlirlәri onların әhalinin ayrıayrı sosialiqtisadi qrupları arasında bölüşdürülmәsi, әhalinin pul
yığımları, pәrakәndә qiymәtlәrin sәviyyәsi, mal tәklifinin hәcmi vә qurulu,
pәrakәndә qiymәtlәrin sәviyyәsi, mal tәklifinin hәcmi vә qurulu

236 Әhlinin ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin ümumi hәcmini vә quruluşunu formalaşdıran bütün mәşmuu amillәr

•

istehsal amillәri
iqtisadi amillәr, sosial amillәr, demoqrafik amillәr, tәbii iqlim amillәri
siyasi amillәr
iqtisadi amillәr

tәşkilatiiqtisadi amillәr

237 Tәklifin dәyәr forması

•

müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.
Malın mübadilә qabiliyyәtini vә onun mübadilә dәyәrini әks etdirir.
Әhlinin ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin ümumi hәcmini vә quruluşunu formalaşdıran bütün mәşmuu amillәr
Malın әhalinin müәyyәn tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәtini ifadә etmәklә, onun istehlak dәyәrini xarakterizә edir.
bütün cavablar doqrudur

238 Tәklifin naturalәşya forması

•

müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.
Malın әhalinin müәyyәn tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәtini ifadә etmәklә, onun istehlak dәyәrini xarakterizә edir.
Әhlinin ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin ümumi hәcmini vә quruluşunu formalaşdıran bütün mәşmuu amillәr
Malın mübadilә qabiliyyәtini vә onun mübadilә dәyәrini әks etdirir.
bütün cavablardoqrudur

239 Bazara çıxarıla bilәn mal kütlәsi ilә vә pullu xidmәtlәrin mәcmusu

•

bütün cavablar doqrudur
Tәklif adlanır
Istehlak adlanır
Tәlәb adlanır
Xidmәt adlanәr

240 Epizodik tәlәb

•

teztez tәsadüf edilәn tәlәb, әsasәn qısamüddәtli işlәdilәn malları әhatә edir
nisbәtәn azaz tәsadüf edilәn tәlәb, әsasәn uzunmüddәtli işlәdilәn malları әhatә edir
müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.
Malın әhalinin müәyyәn tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәtini ifadә etmәklә, onun istehlak dәyәrini xarakterizә edir.
bütün cavablar doqrudur

241 Vaxtaşırı tәlәb

•

müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.
nisbәtәn azaz tәsadüf edilәn tәlәb, әsasәn uzunmüddәtli işlәdilәn malları әhatә edir
bütün cavablar doqrudur
Malın әhalinin müәyyәn tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәtini ifadә etmәklә, onun istehlak dәyәrini xarakterizә edir.
teztez tәsadüf edilәn tәlәb, әsasәn qısamüddәtli işlәdilәn malları әhatә edir

242 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәbi onun tәqdim olunma tәrzliyinә görә dә müxtәlif növlәrә ayırırlar. Bu
әlamәtlәrә daxildir

•

bütün cavablar sehvdir
gündәlik, vaxtaşırı vә epizodik (tәsadüfi) tәlәb
nisbәtәn azaz tәsadüf edilәn tәlәb, әsasәn uzunmüddәtli işlәdilәn malları әhatә edir
müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.
bütün cavablar doqrudur

243 Impulsiv tәlәb nәzәrdә tutur

•

Bu tәlәb bilavasitә mal seçilmәsi prosesindә formalaşır vә o, bir malın ona oxşar olan digәr malla әvәz edilmәsini
Bilavasitә mal tәkliflәrinin tәsiri nәticәsindә yaranan tәlәbdir. Bu zaman mal alışına tәlәbat alıcı hәmin malı
gördükdәn sonra yaranır.

Müәyyәn konkrekt mal vә ya pullu xidmәtlәr çıxış edir, malın başqa çeşiddәn vә ona oxşar olan digәr malla әvәz
edilmәsi nәzәrdә tutulmur
Alıcıların mal alışı niyyәtlәri mal seçilmәsi prossesindә konkretlәşdirilir. Bu tәlәb bilavasitә mal seçilmәsi
prosesindә formalaşır vә o, bir malın ona oxşar olan digәr malla әvәz edilmәsini
müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.

244 Alternativ tәlәb nәzәrdә tutur

•

bütün cavablar doqrudur
Alıcıların mal alışı niyyәtlәri mal seçilmәsi prossesindә konkretlәşdirilir. Bu tәlәb bilavasitә mal seçilmәsi
prosesindә formalaşır vә o, bir malın ona oxşar olan digәr malla әvәz edilmәsini
Müәyyәn konkrekt mal vә ya pullu xidmәtlәr çıxış edir, malın başqa çeşiddәn vә ona oxşar olan digәr malla әvәz
edilmәsi nәzәrdә tutulmur
Bilavasitә mal tәkliflәrinin tәsiri nәticәsindә yaranan tәlәbdir. Bu zaman mal alışına tәlәbat alıcı hәmin malı
gördükdәn sonra yaranır.
müәyyәn vaxt daxilindә tәzahür edilir. Adәtәn istifadә olunmuş malın әvәzinә yenisinin alınması ilә özünü bürüzә
verir.

245 Tam formalaşmış tәlәb

•

bütün cavablar doqrudur
Bilavasitә mal tәkliflәrinin tәsiri nәticәsindә yaranan tәlәbdir.
Alıcıların mal alışı niyyәtlәri mal seçilmәsi prossesindә konkretlәşdirilir. c)Bu tәlәb bilavasitә mal seçilmәsi
prosesindә formalaşır vә o, bir malın ona oxşar olan digәr malla әvәz edilmәsini
Bütün cavablar sәhvdir
Müәyyәn konkrekt mal vә ya pullu xidmәtlәr çıxış edir, malın başqa çeşiddәn vә ona oxşar olan digәr malla әvәz
edilmәsi nәzәrdә tutulmur

246 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin tәsniflәşdirmә әlamәtlәrindәn biri dә alıcıların mal alışı niyyәtidir. Bu әlamәt
üzrә tәlәbin formaları:

•

impulsiv tәlәb, alternativ tәlәb
tam formalaşmış tәlәb, alternativ vә impulsiv tәlәb.
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş vә ödәnilmәmiş tәlәb
Formalaşmaqda olan tәlәb
tam formalaşmış tәlәb, formalaşmaqda olan tәlәb

247 Istehlak xassәlәrinә görә istehlakçıların tam nüfüzunu qazanmış, müәyyәn mala tam formalaşmış tәlәb
kimi izah edilir.

•

İmpulsiv tәlәb vә alternativ tәlәb
Hәqiqi tәlәb, realizә edilmi. tәtlәb vә ödәnilmәmiş tәlәb
Formalaşmaqda olan tәlәb
Faktiki yaranmış tәlәb
Tam formalaşmış tәlәb , formalaşmaqda olan tәlәb

248 Әsasәn bazara yeni daxil olmuş, istehlak sferasında özünә hәlә möhkәm yer tutmamış, yeni növ mallar

•

impulsiv tәlәb, alternativ tәlәb
Formalaşmaqda olan tәlәb
tam formalaşmış tәlәb, formalaşmaqda olan tәlәb
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş vә ödәnilmәmiş tәlәb
impulsiv tәlәb, alternativ tәlәb

249 Buraxılmasına yenicә başlanılan, hәlә bazara daxil olmayan mallara olan tәlәb

•

ödәnilmәmiş tәlәb, yaxud mütәşәkkil alıcıların tәlәbi
Potensial tәlәb adlanır
tam formalaşmış tәlәb, formalaşmaqda olan tәlәb vә faktiki yaranmış tәlәb, alternativ tәlәb
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş vә ödәnilmәmiş tәlәb, yaxud mütәşәkkil alıcıların tәlәbi

impulsiv tәlәb, alternativ tәlәb

250 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin inkişaf dәrәcәsi üzrә fәrqli cәhәtlәri

•

düzgün cavab yoxdur
potensial tәlәb,  formalaşmaqda olan tәlәb vә faktiki yaranmış tәlәb
tam formalaşmış tәlәb, formalaşmaqda olan tәlәb vә faktiki yaranmış tәlәb, alternativ tәlәb
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş vә ödәnilmәmiş tәlәb, yaxud mütәşәkkil alıcıların tәlәbi
impulsiv tәlәb, alternativ tәlәb

251 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin subyekt әlamәti üzrә әsas növlәri:

•

impulsiv tәlәb, alternativ tәlәb
әhalinin fәrdi tәlәbinә vә kollektiv, yaxud mütәşәkkil alıcıların tәlәbi
potensial tәlәb,  formalaşmaqda olan tәlәb vә faktiki yaranmış tәlәb
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş vә ödәnilmәmiş tәlәb.
tam formalaşmış tәlәb, alternativ tәlәb

252 Bazarda malların çatışmaması vә onların istehlak xassәlәrinin alıcılarının tәlәbinә uyğun gәlmәmәsi ilә
әlaqәdәr olaraq realizә edilmәyәn tәlәb

•

faktiki yaranmış tәlәb
Ödәnilmәmiş tәlәb adlanır
potensial tәlәb
Hәqiqi tәlәb
formalaşmaqda olan tәlәb

253 Әhalinin ödәmә qabiliyyәtli tәlәbatının bir hissәsi olub, mal alışı vә pullu xidmәtlәrinin ödәnilmәsi
nәticәsindә faktiki olaraq ödәnilәn tәlәb

•

faktiki yaranmış tәlәb
Realizә edilmiş tәlәb
potensial tәlәb
Hәqiqi tәlәb
formalaşmaqda olan tәlәb

254 Bütün mallara vә xidmәtlәrә әhalinin faktiki tәqdim etdiyi tәlәb

•

formalaşmaqda olan tәlәb
bütün cavablar doqrudu
faktiki yaranmış tәlәb
Hәqiqi tәlәb
potensial tәlәb

255 Әhalinin ödәmә qabiliyyәtli tәlәbi mәhdud fәaliyyәt dairәsinә malikdir ki

•

әmtәә istehsalının inkişafına vә tәkminlәşmәsinә müvafiq olaraq inkişaf edir.
bu da planlı tәsәrrüfatçılıq şәraitindә әmtәәpul münasibәtlәrinin spesefik xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır;
müәyyәn bir mala tәlәbin eyni әrazidә tәqdim edilib,
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş, (ödәnilmiş) vә ödәnilmәmiş tәlәb.
reallaşması vә istehlak edilmәsi ilә әlaqәdardır.

256 Mәkan etibarilә tәlәblә istehlakın birbirinә uyğun gәlmәmәsi

•

әmtәә istehsalının inkişafına vә tәkminlәşmәsinә müvafiq olaraq inkişaf edir.
müәyyәn bir mala tәlәbin bir әrazidә tәqdim edilib, reallaşması vә digәr әrazidә istehlak edilmәsi ilә әlaqәdardır.
müәyyәn bir mala tәlәbin eyni әrazidә tәqdim edilib,
Uzunmüddәtli işlәdilәn mәdәnimәişәt tәyinatlı malları buna misal göstәrmәk olar.
reallaşması vә istehlak edilmәsi ilә әlaqәdardır.

257 Istehlak sferasında uzun müddәt istifadә edilir.

•

bütün cavablar sәhvdir
Uzunmüddәtli işlәdilәn mәdәnimәişәt tәyinatlı malları buna misal göstәrmәk olar.
reallaşması vә digәr әrazidә istehlak edilmәsi ilә әlaqәdardır.
müәyyәn bir mala tәlәbin bir әrazidә tәqdim edilib,
әmtәә istehsalının inkişafına vә tәkminlәşmәsinә müvafiq olaraq inkişaf edir.

258 Istehlak bir qayda olaraq tәlәbdәn sonra başlıyır.

•

Istehlak sferasında uzun müddәt istifadә edilir
әvvәlcә mal alınır, yәni ona tәqdim edilәn tәlәb reallaşır, sonra isә istehlak edilir
mәdәnimәişәt tәyinatlı malları buna misal göstәrmәk olar.
son nәticәdә tәlәbin hәmişә istehlakla bağlı olması, istehlaksız onun mövcud olmaması ilә bürüzә verir
әmtәә istehsalının inkişafına vә tәkminlәşmәsinә müvafiq olaraq inkişaf edir.

259 Tәlәb vә istehlak birbirindәn fәrqlәnirlәr.

•

әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin tәsirinә görә
zaman vә mәkan nöqteyinәzәrdәn
onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşımasına görә
eyni zamanda onların formalaşmasına vә inkişafına tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә
dialetik xarakter daşımasına görә

260 Istehlakla tәlәbin birliyi

•

әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin tәsiri
son nәticәdә tәlәbin hәmişә istehlakla bağlı olması, istehlaksız onun mövcud olmaması ilә bürüzә verir
onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşımasıdır.
eyni zamanda onların formalaşmasına vә inkişafına tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir
tәlәbatla olduğu kimi dialetik xarakter daşıyır

261 Tәlәblә istehlakın qarşılıqlı әlaqәsi

•

bütün cavablar eynidir
tәlәbatla olduğu kimi dialetik xarakter daşıyır
onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşımasıdır.
әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin tәsiri
eyni zamanda onların formalaşmasına vә inkişafına tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir

262 Tәlәbә tәsir edәn amillәr

•

bütün cavablar eynidir
әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin tәsiri
eyni zamanda onların formalaşmasına vә inkişafına tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir
onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşımasıdır.
tәlәbatla olduğu kimi dialetik xarakter daşıyır

263 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәblә tәlәbat arasındakı fәrqlәr

•

bütün cavablar eynidir
eyni zamanda onların formalaşmasına vә inkişafına tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir
әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin tәsiri
onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşımasıdır.
tәlәbatla olduğu kimi dialetik xarakter daşıyır

264 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәbi tәlәbatdan fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәt
bütün cavablar eynidir

•

•

onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşımasıdır.
әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin tәsiri
eyni zamanda onların formalaşmasına vә inkişafına tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir
tәlәbatla olduğu kimi dialetik xarakter daşıyır

265 Ödәmә qabiliyyәtli tәlәb әlaqәyә girir.

•

istehsalına xas olan kateqoriya kimi
Bilavasitә mal tәklifi vә onun vasitәsi ilә istehsalın özü ilә әlaqәyә girir.
Bilavasitә mal tәklifi
Düzgün cavab yoxdur.
Istehlakın özü ilә әlaqәyә girir.

266 Tәlәbat bazar münasibәtlәri prizmasından ”süzülәrәk”

•

bütün cavablar düzdür
Ödәmә qabiliyyәtli tәlәb formasını alır.
Bilavasitә mal tәklifi formasında
tәdavül sferasını alır
Istehsalın özü ilә әlaqәyә girir.

267 Tәlәbatın tәzahür forması kimi izah edilir

•
268

ödәmә qabiliyyәtli tәlәb formasını alır.
Istehsalın özü ilә әlaqәyә girir.
Tәlәbatın tәzahür forması kimi izah edilir
Bilavasitә mal tәklifi
bütün cavablar düzdür

Daxili bazarın әmtәә istehsalının әn mühüm kateqoriyalarından biri

•

Tәlәbatın tәzahür forması
Tәlәb
tәklif
gәlir
Tәlәb adәtәn tәdavül sferasında

269 İstehlakın tәşkilatlanması

•

marketing
ticarәt
tәminat
bölgü
natural

270 İstehlakda qütblәşmә olmalıdır

•

bәrabәrlik olmalıdır
yox
bәli
bölgü sistemlә
iqtisadi әsaslarla

271 İstehlakın qorunması

•

bölgü sistemi
tәlәblә
tәkliflә
qanunla

dövlәt tәnizmlәnmәsi

272 İstelakın maliyyә әsasları

•

bәlәdiyyә büdcәsi
dövlәt büdcәsi
sosial müdafiә
müәssisәlәr
ailә büdcәsi

273 Regionlarda istehlakın amili

•

idxal
istehsal
әhali
tәklif
tәlәb

274 Rasional büdcә

•

minimum
maksimum
qәnaәtlidir
gәlirlәrlә uyğunlaşır
fizioloji tәlәbata uyğundur

275 Minimal istehlak büdcәsi

•

müqayisә göstәricisidir
istifadә olunmur
az istifadә olunur
istifadә olunur
tәdqiqat obyektidir

276 İstehlakın sәmәrәsi

•

minimum istehlak
onun iqtisadi sәmәrәsi
onun tәlәbata uyğunluğu
tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi
maksimum istehlak

277 Xidmәt istehlakında nә pulsuzdur

•

tikinti
әmtәә
tәhsil
mәdәniyyәt
sәhiyyә

278 Әrzaq istehlakında xüsusiyyәtlәri

•

onun dinamizmi
onun elastiliyi
onun doyma halı
strukturu
sabitliyi

279 İstehlakda әsas amil

•

ailә tәrkibi
yoxsulluq
iş şәraiti
gәlir
xәrc

280 İstehlak proqnzolaşmada әsas tiplәr

•

tәqribi
tәsviri
passiv
imitasiya
aktiv

281 İstehlakda balans modeli

•

icmai balansı
ixrac balansı
idxal balansı
istehsal vә istehlak
differensial balans

282 İstehlakın xüsusiyyәtlәri

•

әhalinin yoxsulluğu
sosial
әrazi
regional
milli

283 İstehlakın proqnoz modeli

•

bir başa hesablama
statistik
normativ
amillәr
iqtisadiriyazi

284 İstehlakın proqnozu

•

aparıcı hәlqә
artım
struktur
adam başına istehlak
amillәr

285 Respublikada istehlak resursları neçә faiz ola bilәr

•

1.0
0.85
0.4
0.1
0.6

286 İstehlakın mal quruluşunda әsas yeri

•

xidmәt
yığım
әrzaq

tikinti
sәnaye mәhsulu

287 İstehlakın normaları nәdir

•

adam başına düşәn istehlak
istehsal hәcmi
ticarәtdә tәklif
ixrac
idxal

288 İstehlaka tәsir edir

•

xarici müәssisәlәr
sahibkarlıq
xidmәt sferasıdır
ev tәsәrrüfatı
dövlәt orqanları

289 Milli gәlirdә istehlak sәviyyәsi

•

0.05
0.8
0.7
0.25
0.1

290 Mәşğulluq tәsir edir

•

istehsala
istehlaka
dünya görüşünә
tәlәbata
gәlirlәrә

291 Ailәnin istehlakı asılıdır

•

qohumluk әlaqәlәri
ailәnin vardatı
ailә üzvlәrinin sayı
ailә gәlirlәri
torpaq sahәsi

292 İstehlakın balans modeli

•

istehsal
makro balanslar
imitasiya
idxal vә ixrac
gәlir vә istehlak

293 İstehlakın tәnzimlәnmәsi

•

nisbi planlaşma
ticarәt
yopdan satış
marketing
strategiya

294 İstehlakın gәlirlәr әlaqә sxemi

•

nisbәtlәr
balanlsar
modellәr
bir başa
cәdvәllәr

295 İstehlakın nisbi göstәrici

•

әrzaq
maddi vә mәnәvi nemәtlәr
qeyriәrzaq
xidmәt
adam başına

296 Sosial fәaliyyәt sahәlәrinin aparıcı hәlgәsi

•

Tәhsil
Mәdәniyyәt
Elm
Hәyat sәviyyәsi
Sәhiyyә

297 Әhalinin istehlakı

•

Pul gәlirlәri
Pul gәlirlәri
Maddi nemәtlәr
Reallaşmış tәlәlәbat
Xidmәt istehlakı

298 Әhali gәlirlәrinin mәnası

•

Natural istehlak
Maddi nemәtlәr
İctimai mәhsul
Adam başına düşәn bütün mәnbәlәr üzrә
Әhalinin pul vә natural gәlirlәri

299 Hәyat sәviyyәsinin ölçülmәsi meyarı

•

Әhalinin artımı
Kәnd tәsәrrüfatının mәhsul hәcmi
İstehlak olunan xidmәt
iş yerlәri
Tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi

300 Yoxsul әhalinin payını hesablamaq üçün hansı düsturdan istifadә olunur

•

Ölkә әhalisinin yoxsul әhalinin sayına nisbәti
Ölkә әhalisinin yoxsul әhalinin sayına hasili
Ümumi әhalinin gәlirlәrin median qiymәtinә nisbәti
Yoxsul әhalinin ölkә әhalisinin sayına nisbәti
Yoxsul әhalinin ümumi әhaliyә hasili

301 Yoxsulluq әmsalı necә hesablanır
Yoxsul әhalinin ümumi әhaliyә hasili

•

Ümumi әhalinin yoxsul әhaliyә nisbәti
Gәlirlәrin dәyişmә indeksinin yoxsul әhaliyә nisbәti
Ümumi әhalinin gәlirlәrin median qiymәtinә nisbәti
Yoxsul әhalinin ümumi әhaliyә nisbәti

302 Hәyat sәviyyәsi hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn olunur

•

Kompleks amillәrin qarşılıqlı әlaqәsi ilә
Sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin tәhlili obyekti kimi
Iqtisadi islahatların idarәetmә obyekti kimi
Istehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә tәlәbatın ödәnilmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi baxımından

303 Dünya tәcrübәsindә yoxsulluq hәddinin müәyyәn edilmәsinin hansı metodları mövcuddur

•

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

304 Hәyat sәviyyәsinin proqnozlaşdırılması prosesindә hansı göstәricilәr sistemindәn istifadә olunur

•

Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri
Istehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә tәlәbatın ödәnilmәsi
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә
Istehsal vә istehlakın tarazlığını, dinamikasını vә artım sürәtini müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi

305 Gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi hansı mәnbәlәr üzәrindә aparılır

•

Rüşvәt
Qrantlar
Korrupsiya
Dövlәt vә qeyri dövlәt müssisәlәrindә әldә olunan әmәk haqqı
Oğurluq

306 Әhali gәlirlәrinin sәviyyәsini vә dinamikasını qiymәtlәndirmәk üçün hansı normativlәrdәn istifadә
olunur

•

Nominal, real, leqal vә qeyriqanuni gәlirlәr
Nominal, real vә ümumikriminal mәnşәli gәlirlәr
Әmәk gәlirlәri vә әmәksiz gәlirlәr
Nominal, real vә sәrәncamda qalan gәlirlәr
Leqal vә qeyriqanuni gәlirlәr

307 Insan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sisteminә aiddir

•

Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab
Sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya, sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә
vәzifәlәrinin tәhlili obyektlәri
Adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu, tәhsilin sәviyyәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu

308 Hәyat sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı metodoloji prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta ödәnişlәrinә әsasәn
Әmәk haqqının vә pensiya tәminatınınnisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, onun minimal sәviyyәsi, normativdәn artıq
әmәk stajı üzәrindә
Dinamiklik, komplekslilik, sistemlilik, optimallıq, әks әlaqә, әmәlilik, tarixilik
Istehlak olunmuş maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmusu vә tәlәbat üzәrindә
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn

309 BMTn in tәklifinә әsasәn hәyat sәviyyәsinә daxil olan göstәricilәr aşağıdakılardır

•

Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
Siyasi hәyata daxil olma, coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr
Orta ömür müddәti, demoqrafik amillәr,
Sәhiyyәnin vәziyyәti, tәhsil vә әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, orta ömür müddәti, alıcılıq qabiliyyәti, siyasi hәyata
daxil olma
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

310 Әhali gәlirlәri vә istehlakin balans formaları

•

idxal vә ixrac balansı
istehsal balansı
tәdiyyә balansı
xәrclәr balansı
gәlir vә istehlakin differensial balans

311 Kәnd әhalisinin hәyat sәviyyәsinin tәsir edәn mәşğulluq sahәsi

•

Ev tәsәrrüfatı
Tәhsil
Kәnd tәsәrrüfatı
Sәnaye
Sәhiyyә

312 Gәlirlәrin әsas mәnbәlәri

•

Digәr әhalinin alınan borclar
Sair gәlirlәr
Pensiya gәlirlәri
Müavinatlar
Әmәk gәlirlәri

313 Hәyat sәviyyәsinin ölçülmәsi meyarı

•

iş yerlәri
İstehlak olunan xidmәt
Әhalinin artımı
Kәnd tәsәrrüfatının mәhsul hәcmi
Tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi

314 Hәyat sәviyyәsi nәdir?

•

İstehlak olunan maddi nemәtlәrdir
Tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi
Pul kütlәsi
İstehsal hәcmi
Әhalinin sayı

315 Yoxsulluğun ölçülmәsi miqdarı
Kәnd tәsәrrüfatı

•

Istehsal hәcmi
İstehalk olunan maddi nemәtlәr
Adam başına düşәn gәlir
Sәnaye mәhsulu

316 Yoxsullluğun azaldılması yolları

•

Tәhsil sistemi
Gәlirlәrin artırılması
Pensiya artımı
İş yerlәrinin açılması
Xidmәt sferanın

317 Respublikada yoxsulluq hәddi

•

0.08
0.4
0.3
0.05
0.203

318 Yoxsullaşma risqi az olan әhaliyә kimlәr aid edilir

•

Özәl sektorda vә rәhbәr işlәrdә işlәyәnlәrin müvәqqәti dәstәklәdiyi şәxslәr
Yarmarka vә bazarlarda xırda ticarәtlә mәşğul olanlar
Regionlarda taxılçılıqla mәşgul olanlar
29 yaşınadәk әhali, özәl sektorda vә rәhbәr işlәrdә işlәyәnlәr, paytaxt әhalisi
Aqrar sektorda lizinq fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar

319 Hәyat sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün hansı normativlәrdәn istifadә olunur

•

Sosial sığorta üzrә, univevsal vә sosial müavinәtlәr
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin strukturu
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

320 Sosial müdafiәnin aşağıdakı istiqamәtlәri mövcuddur

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi
vәsaitlәr
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
Pensiyalar vә yardımlar, sosial sığorta ödәnişlәri, müxtәlif tәyinatlı birdәfәlik kompensasiyalar, işsizlәr vә
aztәminatlı әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәr
Işçilәrin әmәk haqqı, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәri, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli
kagızlar, tәqaüdlәr vә sosial müavinәtlәr

321 Dövlәtin sosial müdafiә resursları hansı mәnbәlәrdәn formalaşır

•

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
Birbaşa vәsaitlәr vә mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi
vәsaitlәr
Dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr

322 Müddәtindәn asılı olaraq müavinәtlәr necә qruplaşdırılır

•

Sosial sığorta üzrә müavinәtlәr
Universal vә sosial müavinәtlәr
Birdәfәlik, aylıq, perspektiv vә cari müavinәtlәr
Ünvanlı, aylıq vә cari müavinәtlәr
Birdәfәlik, aylıq vә cari müavinәtlәr

323 Sosial sığorta hansı formada hәyata keçirilir

•

Mәcburi dövlәt sığortası, әmәk sığortası vә könüllü sığorta
Mәcburi dövlәt sığortası vә könüllü sığorta
Mәcburi, kollektiv, dövlәt sığortası vә könüllü sığorta
Assistents, mәcburi dövlәt sığortası vә könüllü sığorta
Әlavә sığorta, tibbi sığorta vә әmәk sığortaları

324 Sosial sığorta sistemindә islahatların әn çox vәsait tәlәb edәn istiqamәtlәri hansılardır

•

Xüsusi kapitalın tәkrar istehsalına sәrfәli mühitin yaranmasıdır
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibinin uçotu
Fәrdi uçotlara әsaslanan pensiyaların vә sosial sığorta sahәsindә idarәetmәnin avtomatlaşdırılmış sisteminin
yaradılması
Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddinin müәyyәn olunması
prinsiplәri
Madditexniki vә dәrman tәminatı sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, sığortalananların bәrabәr hüquqlarının tәmin
olunması

325 Tibbi sığorta çәrçivәsindә iqtisadi münasibәtlәrin subyektlәri kimi kimlәr sıxış edirlәr

•

Aqrar bölmәdә çalışanlar, sığorta kompaniyaları, tibb müәssisәlәri
Sosial sığorta üzrә, univevsal vә sosial müavinәtlәr
Işәgötürәnlәr, muzdla işlәyәnlәr vә mәcburi sosial sığortaya cәlb edilmәli mәsul şәxslәr
Mәcburi sosial sığortaya cәlb edilmәli mәsul şәxslәr, müәssisәlәr
Müәssisәlәr, sığorta kompaniyaları, tibb müәssisәlәri

326 Sosial işin әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır

•

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

327 Sosial xidmәtlәrin aşağıdakı növlәri mövcuddur

•

Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәri
Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial qulluq,
sosial mobillik, sosial nәzarәt vә s
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.
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi
vәsaitlәr

328 Sosial sığorta iqtisadiyyatının predmeti nәdir
Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr, işsizlәr vә aztәminatlı әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәrdir

•

Әmәk haqqının vә pensiya tәminatınınnisbәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, onun minimal sәviyyәsi, normativdәn artıq
әmәk stajına, xüsusi әmәk şәraitinә görә әlavә ödәmәlәr şәklindә hәvәslәndirmә elementlәrin istifadәsidir
Işçilәrin әmәk haqqı, vәtәndaşların әmanәt banklarında olan әmanәtlәri, dövlәt istiqrazları vә digәr qiymәtli
kagızlar, tәqaüdlәr vә sosial müavinәtlәrdir
Әhalinin müxtәlif sosial risqlәrdәn sığortalanmasının tәşkili prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәrdir
Nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri, natural mәdaxil, pulsuz vә güzәştli xidmәtlәrdir

329 Sosial yardım hansı formada göstәrilir

•

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

330 Sosial müdafiәnin formaları

•

Pensiya tәminatı
Әmәk haqqı
Tәhsil ödәnişlәri
Müavinatlar
iş yerlәri

331 Sosial müdafiәnin institusional orqanları

•

Dövlәt
Sosial müdafiә fondu
Müәssisәlәr
Özәl müәsissәlәr
Bәlәdiyyәlәr

332 10 vә daha çox uşuğı olanlar (5 il stajı olduqda) neçә yaşına çatdıqda әmәk pensiyası alır?

•

48.0
40;
42;
44;
46;

333 Aşağıdakılardan hansı yaşa görә әmәk pensiyasına daxil deyil

•

baza vә gәlir hissәsindәn
yığım hissәsindәn;
baza hissәsindәn;
sığorta hissәsindәn;
gәlir hissәsindәn;

334 Sosial xidmәtlәrin ünvanlı tәqdimatında «daxil etmә sәhvi» vә ya «natamam әhatә» nә demәkdir?

•

Ehtiyacı olanlar proqrama daxil edilir.
Ehtiyacı olmayanlar proqrama daxil edilir;
Bütün tәbәqәlәr proqrama salınır;
Ehtiyacı olunlar sәhvәn proqrama daxil edilmir;
Ehtiyacı olmayanlar proqrama daxil edilmir;

335 Aşağıdakılardan hansı sosial yardımın göstәrilmәsi formasına aid deyil

•

müvәqqәti yaşayış yerlәri, protezlәr.
nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri formasında;
pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr;
gәlirlәr üzrә sosial zәmanәtlәr;
pulsuz yemәkxanalar, sәnaye mallarının paylanması formasında

336 «Ünvanlı Dövlәt Sosial Yardım haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanunu tәtbiq edilmәsi barәdә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı nә vaxt tәsdiq olunub

•

21.10.2005
17.11.2005
01.01.2006
16.11.2005
01.07.2006

337 Sosial yardım mәblәğinin dәyişdirilmәsinә vә ya sәbәb ola bilәcәk hallar baş verdikdә (ailәnin tәrkibi vә
gәlirlәri dәyişdikdә) ailә neçә gün müddәtindә mәlumat vermәlidir?

•

45 gün;
30 gün.
15 gün;
5 gün;
7 gün;

338 Sosial yardımın mәblәğinin azaldılmasına vә ya verilmәsinin dayandırılmasına sәbәb ola bilәcәk hallar
barәdә mәlumat verilmәdiyi tәdqirdә, hәmin ailә neçә il müddәtinә sosial yardım almaq hüququnu itirir:

•

4 ay.
6 ay;
1 il;
3 il;
2 ay;

339 Mәnzil, kommunal vә digәr xidmәtlәr üzrә güzәştlәrin müavinәtlә әvәz olunmasının tәmin edilmәsi
haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı neçәnçi ildә qәbul olunub:

•

38473.0
06.08.03.
37288.0
02.10.01.
26.12.01.

340 Sosial yardımın maliyyә mәnbәyi:

•

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

341 Hansı ailәnin dövlәt sosial yardım almaq hüquqi vardır

•

Ailә başçısı әlil vә pensiyaçı olan ailәlәr
Çox uşaqlı ailәlәr
Ailә başçısını itirәn ailәlәri
Pensiyaçıların sayı 2ni keçәn ailәlәr
Aztәminatlı ailәlәr

342 «20032005ci illәr üçün Azәrbaycan Respublikasında yoxsulluğun azad olması vә iqtisadi inkişaf üzrә
dövlәt proqramı » nә vaxt tәsdiq olunub

•

16 dekabr 2002ci il
01 yanvar 2003cü il
20 yanvar 2003cü il
21 oktyabr 2002ci il
20 fevral 2003cü il

343 Müstәqil Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddәlәrini vәtәndaşların sosial inkişaf
vә sosial tәminat hüququnu hәsr olunub

•

52; 53
38; 52
26; 52
38; 53
16; 38ci maddәsi

344 «Әlillәrin sosial müdafiәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunu neçәnci ildә qәbul olunub

•

20.08.91
01.01.92
25.01.92
25.08.92
25.08.93

345 Ailәnin orta aylıq gәliri nәdir.

•

Pensiyadan, әmәk haqqından gәlәn gәlirlәrin orta aylıq göstәricisidir.
Ölkәdә әmәk haqqı alanların orta aylıq gәliridir.
Sahibkarlıqdan vә mülkiyyәtdәn gәlәn gәlirlәrin orta aylıq gәlirlәri
Ailәnin gәlirinin orta aylıq göstәricisidir.
Әmlakdak, әmәk haqqından, sahibkarlıqdan gedәn gәlirlәrin göstәricisidir.

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

•

Böhran vә qıtlıq
Inflyasiya
Yoxsulluq hәddi
Himayәdarlıq
Kasıblıq sәviyyәsi

347 Sosial transferlәrә aşağıdakı normativ göstәricilәr aid olunur

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr, işsizlәr vә aztәminatlı әhali tәbәqәlәrinә müavinәtlәr
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
Maliyyәkredit sistemi vasitәsilә әldә edilәn gәlirlәr
Müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin dövriyyәsindәn gәlirlәr

348 Xarici tәcrübәyә әsasәn pensiya ödәmәlәri hansı növ pensiya normativlәrini әhatә edir

•

Represiyaya mәruz qalanlara, Çernobl әlillәrinә, yaşa görә vә ailә başçısını itirmәyә görә
Işlәmәyәnlәrin ailә üzvünә, korporativ obliqasiyalar, yaşa görә vә әlilliyә görә
Ailә başçısını itirmәyә, hamilәlik vә doğuma görә
Korporativ obliqasiyalar, yaşa görә vә әlilliyә görә
Yaşa görә, әlilliyә görә vә ailә başçısını itirmәyә görә

349 Aşağıdakılardan sosial müdafiә sisteminin әsas istiqamәt vә formalarına aid deyil

•

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

350 Qüvvәdә olan qanunla vәtәndaşlara hansı növ pensiyalar tәyin edilir

•

Yaşa görә pensiyalar, sığorta gәlirlәri, әmәk pensiyaları, yardımlar vә sosial pensiyalar
Әlilliyә görә pensiyalar, yardımlar vә sosial pensiyalar
Әmәk pensiyaları, yardımlar vә sosial pensiyalar
Sığorta gәlirlәri, әmәk pensiyaları, yardımlar vә sosial pensiyalar
Әmәk pensiyaları vә sosial pensiyalar

351 Gәlirlәrin bölgüsünün qeyribәrabәrliyi hansı sәbәblәrdәn asılıdır

•

İstehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәtinә әsasәn formalaşan maliyyә mәnbәlәrindәn
Iqtisadiyyatda çalışanlar, hәrbi xidmәtdә olanlar, istehsaldan ayrılmaqla tәhsil
Qabiliyyәtin müxtәlifliyi, tәhsil sәviyyәsi, risk, bazarda hakim mövqe, uğur qazanma, mülkiyyәtә mәnsubluğu
İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakcıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması
İşsizlik sәviyyәsi, işsizliyin yaranma tezliyi, işsizliyin müddәtindәn

352 Pensiya tәminatına yönәldilmiş sosial sığorta ehtiyatlarının hәcmi aşağıdakı amillәrlә müәyyәnlәşdirilir.

•

Hüquqi, iqtisadi vә sosial
Demoqrafik, iqtisadi vә sosial
Demoqrafik, iqtisadi vә tәşkilati
Iqtisadi vә sosial
Demoqrafik, iqtisadi vә hüquqi

353 Dövlәt sosial sığortasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Istehlak tәyinatı әsasında qruplaşan әmtәә, xidmәt növlәrinә, istehlakın faydalılığı vә formalaşması mәnbәlәri
strukturuna görә tәhlilindәn
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
Infilyasiyanın gözlәnilәn sәviyyәsindәn, tәklif «şokundan», işsizliyin tәbii vә cari sәviyyәsi arasındakı fәrqdәn
Sosial risqin işәgötürәnlәr, muzdla işlәyәnlәr vә mәcburi sosial sığortaya cәlb edilmәli mәsul şәxslәr vә onların
bölüşdürülmәsindәn

354 Müavinәt nәdir vә nә vaxt verilir

•

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

355 Sosial yardımın ölçüsünün müәyyәn edilmәsindә alternativ yanaşmalara aiddir.

•

Rayonun potensialını qiymәtlәndirmәk
Әhalinin gәlirlәrinin hәdmini ölçmәk
Ailә tәkibini qiymәtlәndirmәk
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.

Işlә tәminatını ölçmәk

356 Sosial yardım hansı formada göstәrilә bilәr.

•

Nәqliyyat güzәştlәri
pulsuz xidmәt
Iş yerlәri ilә tәminat
nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri, natural mәdaxil, pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr.
Nәqliyyat güzәştlәri

357 Aşağıdakılardan sosial yardıma aid edilmәyәn hansıdır.

•

Maliyyә yardımı;
Sosial transferlәr;
müxtәlif növ güzәştlәr.
Dotasiyalar;
tәqaüdlәr.

358 İstehlakda reklam

•

radio
bәzi mәhsullara qadağandır
elmliklә vacibdir
vacibdir
televiziya, reklam

359 İstehlakın tәnzimlәnmәsi

•

inzibatçılıq
dövlәt tәnzilmlәnmәsi
sahibkar
bazar
regional

360 Әrzaq hansı xәtlә hara qәdәr artır

•

kor reaksiya ilә
xәtlә doyma
qeyri xәtti
xәtlә hәmişә
ekskopolasiya

361 İstehlak gәlirlәrdәn necә asılıdır

•

qeyri xәtti
üstlü funksiya
pareto
xәtti
çox amilli

362 Maksimum faydalıq funksiyası

•

a1+b1x
a1b1x
an xn
maxf(x1,x2,xn)
f(x)

363 İstehlakın maksimumlaşdırılması

•

tәlәbdir
meyardır
mәqsdәli proqramdır
planlaşmada
tәdbirlәrdir

364 İctimai faydalılıq

•

qanundur
mexanizmlәrdir
amillәrin tәsiridir
funksiyadır
tәnzimlәmәdir

365 Faydallıq nәdir

•

rәqabәtdir
meyardır
fәrdi haldır
әmәk şәraitidir
inkişafdır

366 İstehlak faydalıdır

•

idarә etmә baxımından
ictimai baxımdan
sәnaye marağı
fәrdi baxımından
әrazi baxımından

367 Yığımın istehlaka tәsir edir

•

rifahı yaxşılaşdırır
onu azaldır
sabit saxlayır
artırır
gәlәcәyi tәmin edir

368 Pulsuz xidmәt daha çox hansı ailәlәrә şamildir

•

gәlmә
qaçqınlar
subay
uşaqlı
penisonerlәr

369 Yoxsul әhalinin istehlakın әsasәn ibarәtdir

•

sәyahәt
әrzaq
maşın
qeyri әrzaq
ev

370 Varlı әhalinin istehlakı artıqdır

•

әrzaq
mәnzil
maşın

tikinti
torpaq

371 İstehlakda uzaq görәnlik

•

bağışlamaq
istehsal istehlakı
cari istehlak
yığım istehlakı
israfçılıq

372 Sosial әdlәt nә ilә baş verir

•

istismar ilә
gәlir vә istehlakın uyğunluğu ilә
korrupsiya
istehlak ölçüsü ilә
rüşvәtxorluq

373 İstehlak mәdәniyyәti nәdir

•

özünü aparmaqdır
ağıllı xәrcdir
tәlәbә görә seçimi
qәnaәtdir
perspektivdir

374 Çörәk istehlakı ildә nә qәdәrdi (adam başına)

•

20kq
80 kq
30kq
75kq
10 kq

375 Xidmәt neçә fazi olmalıdır

•

0.12
0.4
0.11
0.1
0.3

376 İstehlakda әrzaqın faizdәn yuxarı olması nә demәkdir

•

әdalәtlidir
varlıdır
orta tәbәqәdir
yoxsuldur
әhali yaxşı yaşayır

377 Tәlәbat vә istehlak әlaqәsi nә ilә baş verir

•

qәrar qәbulunu tәkmillәşdirir
tarazlaşdırır
artımla
azaldır
istehlak tәlәbatı tәkmillәşdirir

378 Tәlәbatın psixoloji amil

•

etnik
vәzifә
ictimai tәrbiyә
dünya görüşü
әhalinin yaşayışı

379 İstehlak bazarı deyil

•

qeyri әrzaq
әrzaq
xarici bazarlar
xidmәt
müәssisәdә istehlak

380 İstehlak bazarının yerlәşmәsi vacibdir

•

müәssisә
funksional vәzifә
kәnd vә şәhәr
xarici әhali üçün
rayonlar üzrә

381 İstehlaka görә qütblәşmә

•

varlı
yoxsul
orta bal
ac
orta tәbәqә

382 İstehlakda ixracat yolu

•

mövsümü
birbaşa
Satış
gәlmә turizmi
hәdiyyә

383 İstehlak sferası bölünür әsasәn

•

turizm
sәnaye
tikinti
әhali
kәnd tәsәrrüfatı

384 Ticarәtin formaları

•

pәrakәndә
yopdan satış
kollektiv
pulsuz
marketing

385 Reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi marketinqinin hәyata keçirilәn fәaliyyәt növlәri
Müxtәlif satış kanalları vasitәsilә mәhsulların satışının tәşkili; satışın hәcminin vә bazar payının müәyyәn
edilmәsi; mәh sulların nәqledilmәsi vә anbarlarda yerlәşdirilmәsi әmәliyyatlarını әks etdirir

•

ehtiyatların hәcminin müәyyәn edilmәsi; satış büdcәsinin tәrtib edilmәsi vә s. әmәliyyatlar daxildir.
istehlakçının tәlәbatı, alış motivlәri vә davranış tәrzi; ödәnilmәmiş tәlәbatlar vә tәlәbatın ödәnilmә sәviyyәsi;
marketinq mühitini tәtbiq edir
Bu funksiyaya mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı siyasәtinin hazırlanması; satış vә bölüşdürmә kanallarının
seçilmәsi; ticarәtbölüşdürmә şәbәkәsinin tәşkili әmәliyyatları әks etdirir
Bu funksiya daxilindә istehlakçıya tәsir etmәklә onu daha çox mәhsul almağa tәhrik etmәk vә bunun sayәsindә
satışın hәcmini artırmaqdır

386 Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması nәdir

•

istehlakçının tәlәbatı, alış motivlәri vә davranış tәrzi; ödәnilmәmiş tәlәbatlar vә tәlәbatın ödәnilmә sәviyyәsi;
marketinq mühitini tәtbiq edir
ehtiyatların hәcminin müәyyәn edilmәsi; satış büdcәsinin tәrtib edilmәsi vә s. әmәliyyatlar daxildir
Müxtәlif satış kanalları vasitәsilә mәhsulların satışının tәşkili; satışın hәcminin vә bazar payının müәyyәn
edilmәsi; mәh sulların nәqledilmәsi vә anbarlarda yerlәşdirilmәsi әmәliyyatlarını әks etdirir
müәssisәnin mәhsul siyasәtinin hazırlanması; istehsal edilәn vә gәlәcәkdә isteh sal edilmәsi nәzәrdә tutulan
mәhsul növlәrinin vә çeşidlәrinin müәyyәn edilmәsi; mәhsulların texnikiistismar, funksional, estetik vә digәr
parametrlәrinin istehlakçıların tәlәbatına uyğunlaşdırılması
Bu funksiyaya mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı siyasәtinin hazırlanması; satış vә bölüşdürmә kanallarının
seçilmәsi; ticarәtbölüşdürmә şәbәkәsinin tәşkili әmәliyyatları әks etdirir

387 Bu funksiyanın mәqsәdi istehlakçının tәlәbatı, alış motivlәri vә davranış tәrzi; ödәnilmәmiş tәlәbatlar vә
tәlәbatın ödәnilmә sәviyyәsi; marketinq mühitini tәtbiq edir

•

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
bütyün cavablar doqrudur
Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
Әtraf mühitlә vә ictimai qurumlarla әlaqәdar olan vәzifәlәr
Marketinq tәdqiqatları

388 Әtraf mühitlә vә ictimai qurumlarla әlaqәdar olan vәzifәlәr.

•

Bu vәzifәlәr tәlәbatın ödәnilmәsi vә tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdardır
bütün cavablar doqrudur
bütün cavablar sәhvdir
Bu vәzifәlәr marketinqin cәmiyyәt vә әtraf mühit qarşısında sosial mәsuliyyәtini hәyata keçirmәsini tәmin edir.
Bu tip vәzifәlәr müәssisә qarşısında qoyu lan mәqsәdә nail olmağa imkan verәn siyasәtin vә maraqların
uzlaşdırılması ilә әlaqәdardır

389 Müәssisәnin özünә aid vәzifәlәri

•

Bu vәzifәlәr marketinqin cәmiyyәt vә әtraf mühit qarşısında sosial mәsuliyyәtini hәyata keçirmәsini tәmin edir
bütün cavablar doqrudur
Bu vәzifәlәr tәlәbatın ödәnilmәsi vә tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdardır
bütün cavablar sәhvdir
Bu tip vәzifәlәr müәssisә qarşısında qoyu lan mәqsәdә nail olmağa imkan verәn siyasәtin vә maraqların
uzlaşdırılması ilә әlaqәdardır

390 Müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә aid olan vәzifәlәr

•

Bu tip vәzifәlәr müәssisә qarşısında qoyu lan mәqsәdә nail olmağa imkan verәn siyasәtin vә maraqların
uzlaşdırılması ilә әlaqәdardır;
bütün cavablar doqrudur
bütün cavablar sәhvdir
Bu vәzifәlәr tәlәbatın ödәnilmәsi vә tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdardır;
Bu vәzifәlәr marketinqin cәmiyyәt vә әtraf mühit qarşısında sosial mәsuliyyәtini hәyata keçirmәsini tәmin edir.

391 Marketinqin vәzifәlәrinә daxildir
bütün cavablar doqrudur
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәr

•

•

müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә aid olan vәzifәlәr, müәssisәnin özünә aid vәzifәlәr, әtraf mühitlә vә ictimai
qurumlarla әlaqәdar olan vәzifәlәr
birbaşa marketinq, telemarketinq, konfrans vә seminarlardan, geniş әhali kütlәsi arasında sorğuların keçirilmәsi
metodu nәzәrdә tutur
Istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının vә cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsi şәrtilә mәnfәәt әldә etmәk, daha
effektli marketinq tәdbirlәri hәyata keçirmәk mәqsәdi

392 Marketinqin taktiki mәqsәdlәri

•

Istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının vә cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsi şәrtilә mәnfәәt әldә etmәk, daha
effektli marketinq tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin başlıca mәqsәdinә nail olmaqdır
müәssisәnin mәhsuluna potensial tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi potensial tәlәbatı real tәlәbata
çevirmәkdir
Strateji mәqsәdlәrә nail olunmasını tәmin edәn mәqsәdlәr aid edilir. Mәsәlәn, müәssisәni mәnfәәtin mәblәğinin vә
sәviyyәsinin artırılması strateci mәqsәdinә nail olunması
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi
birbaşa marketinqdәn, telemarketinqdәn, konfrans vә seminarlardan, geniş әhali kütlәsi arasında sorğuların
keçirilmәsindәn, potensial müştәrilәrlә fәrdi ünsiyyәtdәn vә s. onların mәhsul almağa tәhrik edilmәsi metodu
nәzәrdә tutur

393 Marketinqin strateji mәqsәdi

•

istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının vә cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsi şәrtilә mәnfәәt әldә etmәk, daha
effektli marketinq tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin başlıca mәqsәdinә nail olmaqdır
müәssisәnin mәhsuluna potensial tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi potensial tәlәbatı real tәlәbata
çevirmәkdir
xidmәtlәrin üstünlüyü vә sәmәrәsi haqqında mәqalәlәr çap edilmәsi, müәssisәnin fәaliyyәtinә aid hesabatlarının
hazırlanması vә s. vasitәsilә
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi
birbaşa marketinqdәn, telemarketinqdәn, konfrans vә seminarlardan, geniş әhali kütlәsi arasında sorğuların
keçirilmәsindәn, potensial müştәrilәrlә fәrdi ünsiyyәtdәn vә s. onların mәhsul almağa tәhrik edilmәsi metodu
nәzәrdә tutur

394 Passiv marketinq vasitәsilә istehlakçılara tәsir etmә metodu

•

Birbaşa marketinqdәn, telemarketinqdәn, konfrans vә seminarlardan, geniş әhali kütlәsi arasında sorğuların
keçirilmәsindәn, potensial müştәrilәrlә fәrdi ünsiyyәtdәn vә s. onların mәhsul almağa tәhrik edilmәsi metodu
nәzәrdә tutur
müәssisәnin mәhsuluna potensial tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi potensial tәlәbatı real tәlәbata
çevirmәkdir
passiv ünsiyyәt vasitәlәrdәn istifadә etmәklә, mәtbuatda müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәti haqqında, onun
tәklif etdiyi mәhsul vә xidmәtlәrin üstünlüyü vә sәmәrәsi haqqında mәqalәlәr çap edilmәsi, müәssisәnin
fәaliyyәtinә aid hesabatlarının hazırlanması vasitәsilә istehlakçılara tәsir etmә
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin yüksәk alıcılıq qabiliyyәti olan vә az öyrәnilmiş, hәmçinin bazar
«sıxınacağı» («aclığı») olan seqmentlәrdә, subseq mentlәrdә cәmlәşdirilmәsini vә hәmin seqmentin tamamilә vә ya
әsas hissәsinin әlә keçirilmәsini
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi vә
müәssisәnin mәhdud sayda bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsi ideyası

395 Aktiv marketinqdәn istifadә etmәklә istehlakçılara tәsir metodu

•

birbaşa marketinqdәn, telemarketinqdәn, konfrans vә seminarlardan, geniş әhali kütlәsi arasında sorğuların
keçirilmәsindәn, potensial müştәrilәrlә fәrdi ünsiyyәtdәn vә s. onların mәhsul almağa tәhrik edilmәsi metodu
nәzәrdә tutur
müәssisәnin mәhsuluna potensial tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi potensial tәlәbatı real tәlәbata
çevirmәkdir
mәtbuatda müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәti haqqında, onun tәklif etdiyi mәhsul vә xidmәtlәrin üstünlüyü
vә sәmәrәsi haqqında mәqalәlәr çap edilmәsi, müәssisәnin fәaliyyәtinә aid hesabatlarının hazırlanması vә s. vasitә
silә
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin yüksәk alıcılıq qabiliyyәti olan vә az öyrәnilmiş, hәmçinin bazar
«sıxınacağı» («aclığı») olan seqmentlәrdә, subseq mentlәrdә cәmlәşdirilmәsini vә hәmin seqmentin tamamilә vә ya
әsas hissәsinin әlә keçirilmәsini
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi vә
müәssisәnin mәhdud sayda bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsi ideyası

396 İstehlakçılara ünsiyyәt üsuluna görә marketinq bölünür

•

Konversiya vә әks tәsirli marketinqi
Әks tәsirli marketinqә
Remarketinq vә aktiv marketinqә
Aktiv vә passiv marketinqә
İnkişaf edәn vә passiv marketinq

397 Insanın sağlamlığına vә әtraf mühitә mәnfi tәsir göstәrәn mәhsulların istehsalı vә satışı zamanı tәtbiq
edilir

•

Sinxromarketinq adlanır
Әks tәsirli marketinq
İnkişaf edәn marketinq
Remarketinq adlanır
Konversiya marketinqi

398 «Satıcı bazarının» mövcud olduğu vә müәssisәnin bu tәlәbatı ödәmәk imkanı olmadığı halda

•

Demarketinq tәtbiq edilir
Remarketinq adlanır
Hәvәslәndirici marketinq
Konversiya marketinqi
İnkişaf edәn marketinq

399 Bazarda tәlәblә tәklif arasında tarazlıq olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi bu tarazlığın pozulmasının
qarşısının alınması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir

•

Hәvәslәndirici marketinq
Sabit marketinq
İnkişaf edәn marketinq
Remarketinq adlanır
Konversiya marketinqi

400 Müәyyәn amillәrin tәsiri nәticәsindә müәssisәnin mәhsuluna tәlәbatın hәcmi ilin dövrlәri üzrә ciddi
tәrәddüd etdiyi halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi bu tәrәddüdün sәviyyәsini azatmaqdır

•

Remarketinq adlanır
Sinxromarketinq
Konversiya marketinqi
İnkişaf edәn marketinq
Hәvәslәndirici marketinq

401 Bazarda müәssisәnin mәhsuluna tәlәbatın aşağı düşmәyә başladığı halda tәtbiq edilir vә mәqsәdi bu
halın aradan qaldırılması vә ya heç olmasa onun aşağı düşmә tempini azaltmaqdır

•

Sinxromarketinq
Remarketinq adlanır
Konversiya marketinqi
İnkişaf edәn marketinq
Hәvәslәndirici marketinq

402 İnkişaf edәn marketinq müәssisәnin mәhsuluna potensial tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi
potensial tәlәbatı real tәlәbata çevirmәkdir

•

Sinxromarketinq
İnkişaf edәn marketinq
Konversiya marketinqi
Remarketinq

Hәvәslәndirici marketinq

403 Bu marketinq forması istehlakçılar müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrmәdiyi halda tәtbiq edilir

•

Sinxromarketinq
Hәvәslәndirici marketinq
Konversiya marketinqi
Remarketinq
İnkişaf edәn marketinq

404 Marketinqin bu forması bazarda müәssisәnin mәhsuluna neqativ tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir.

•

Sinxromarketinq
Konversiya marketinqi
Hәvәslәndirici marketinq
Remarketinq
İnkişaf edәn marketinq

405 Tәmәrküzlәşmiş marketinq nәzәrdә tutur

•

bütün cavablar doqrudur
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin yüksәk alıcılıq qabiliyyәti olan vә az öyrәnilmiş, hәmçinin bazar
«sıxınacağı» («aclığı») olan seqmentlәrdә, subseq mentlәrdә cәmlәşdirilmәsini vә hәmin seqmentin tamamilә vә ya
әsas hissәsinin әlә keçirilmәsini
müәssisәnin mәhdud sayda bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsi ideyası
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi vә
müәssisәnin mәhdud sayda bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsi ideyası
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi

406 Differensiallaşdırılmış marketinqin әsasını tәşkil edir.

•

müәssisәnin cox sayda bazar seqmentlәrinә fәaliyyәt göstәrmәsi ideyası
Istehlakçıların alış motivlәrin dәn, davranış tәrzindәn vә digәr әlamәtlәrdәn asılı olaraq seqmentlәrә bölünmәsi vә
müәssisәnin mәhdud sayda bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsi ideyası
müәssisәnin mәhsuluna potensial tәlәbat olduğu halda tәtbiq edilir vә vәzifәsi potensial tәlәbatı real tәlәbata
çevirmәkdir
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin yüksәk alıcılıq qabiliyyәti olan vә az öyrәnilmiş, hәmçinin bazar
«sıxınacağı» («aclığı») olan seqmentlәrdә, subseq mentlәrdә cәmlәşdirilmәsini vә hәmin seqmentin tamamilә vә ya
әsas hissәsinin әlә keçirilmәsini
bazar «sıxınacağı» («aclığı») olan seqmentlәrdә, subseq mentlәrdә cәmlәşdirilmәsini vә hәmin seqmentin tamamilә
vә ya әsas hissәsinin әlә keçirilmәsini

407 Müәssisәnin eyni bir tәkliflә bazarın bütün seqmentlәrinә, bütün istehlakçılara müraciәt etmәsi vә onları
әlә keçirmәyә cәhd etmәsi

•

tәmәrküzlәşmiş vә makro marketinq başa düşülür
Differensiallaşdırılmamış marketinq başa düşülür
beynәlxalq, tәmәrküzlәşmiş vә mikro marketinq başa düşülür
makro vә mikro marketinq başa düğülür
differensiallaşmış marketinq vә mikromarketinq başa düşülür

408 Bazar seqmentini әhatәetmә sәviyyәsinә görә marketinq bölünür

•

tәmәrküzlәşmiş vә makro marketinqә bölünür
differensiallaşdırılmamış marketinqә, differensiallaşdırılmış marketinqә vә tәmәrküzlәşdirilmiş marketinqә
beynәlxalq, tәmәrküzlәşmiş vә mikro marketinqә
makro vә mikro marketinqә
differensiallaşmış marketinqә vә mikromarketinqә

409 Mәqsәdi mәnfәәt, gәlir әldә etmәk olmayan fәaliyyәt sahәlәrindә tәtbiq edilәn marketinq

•

bütün cavablar sehvdir
qeyrikommersiya marketinqi adlanır
beynәlxalq marketinq adlanır
kommersiya marketinqi adlanır
daxilibazar marketinqi adlanır

410 Xidmәt marketinqi dedikdә başa düşülür

•

sәnaye mәhsulları (istehsal vasitәlәri) marketinqi, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları marketinqi
mәqsәdi mәnfәәt, gәlir әldә etmәk olan xidmәt sahәlәrindә tәtbiq edilәn marketinq. Mәs. bank marketinqi, sığorta
marketin qi, turizm marketinqi vә s.
sığorta marketin qi, turizm marketinqi, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları marketinqi
sәnaye mәhsulları (istehsal vasitәlәri) marketinqi, istehlak mәhsulları (istehlak vasitәlәri) marketinqi, kәnd
tәsәrrüfatı mәhsulları marketinqi vә tikinti obyektlәri marketinqi
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları marketinqi vә tikinti obyektlәri marketinqi

411 Mәhsullar marketinqi öz növbәsindә bölünür

•

sığorta marketin qi, turizm marketinqi, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları marketinqinә
dütün cavablar doqrudur
mәqsәdi mәnfәәt, gәlir әldә etmәk olan xidmәt sahәlәrindә tәtbiq edilәn marketinq
sәnaye mәhsulları (istehsal vasitәlәri) marketinqinә, istehlak mәhsulları (istehlak vasitәlәri) marketinqinә, kәnd
tәsәrrüfatı mәhsulları marketinqinә vә tikinti obyektlәri marketinqinә
mәqsәdi mәnfәәt, gәlir әldә etmәk olan xidmәt sahәlәrindә tәtbiq edilәn marketinq. Mәs. bank marketinqi, sığorta
marketin qi, turizm marketinqi vә s

412 Kommersiya marketinqi bölünür.

•

mikro vә makro marketinqә
mәhsullar marketin qinә, xidmәt marketinqinә vә ixrac marketinqinә
remarketinq vә makromarketinqә
differensiallaşmış vә tәmәrküzlәşmiş marketinqә
daxili marketinq vә xidmәt marketinqinә bolünür

413 Fәaliyyәtinin mәqsәdi mәnfәәt, gәlir әldә etmәk olan müәssisәlәrdә vә tәşkilatlarda tәtbiq edilәn
marketinq

•

remarketinq vә makromarketinq adlanır
kommersiya marketinqi adlanır
mikro vә makro marketinq adlanır
daxili marketinq adlanır
differensiallaşmış vә tәmәrküzlәşmiş marketinq adlanır

414 Tәtbiq edildiyi fәaliyyәt sahәsinin mәqsәdinin xarakterinә görә marketinq bölünür.

•

remarketinq vә makromarketinq
kommersiya marketin qinә vә qeyrikommersiya marketinqinә.
mikro vә makro marketinqә
daxili marketinq vә beynәlxalq marketinqә
differensiallaşmış vә tәmәrküzlәşmiş marketinq

415 Bütünlükdә ölkә vә onun ayrıayrı regionları, zonaları sәviyyәsindә hәyata keçirilәn marketinq
fәaliyyәtidir

•

mәnәvi ehtiyac marketinqi adlanır
Makromarketinq adlanır
beynәlxalq marketinq adlanır
mikro marketinq adlanır
maddi ehtiyac marketinqi adlanır

416 Ayrıayrı müәssisә vә kommersiya tәşkilatları sәviyyәsindә hәyata keçirilәn marketinq fәaliyyәtidir.

•

mәnәvi ehtiyac marketinqi adlanır
Mikromarketinq adlanır
beynәlxalq marketinq adlanır
makro marketinq adlanır
maddi ehtiyac marketinqi adlanır

417 Milli iqtisadiyyatın sәviyyәsini әhatәetmә dәrәcәsinә görә marketinq bölünür

•

makromarketinq vә mәnәvi ehtiyatlar marketinqi
mikromarketinqә vә makromarketinqә
daxili marketinq, beynәlxalq marketinq
maddi ehtiyaclarmarketinqi vә mәnәvi ehtiyatlar marketinqi
daxili marketinq, mәnәvi ehtiyatlar marketinqi

418 Beynәlxalq marketinq dedikdә başa düşülür

•

saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
müәssisәnin yerlәşdiyi ölkәnin hüdudlarından kәnarda yerlәşәn vә ölkә müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrdiyi
bazarlarda, yәni beynәlxalq bazarlarda hәyata keçirilәn marketinq fәaliyyәti
Realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
müәssisәnin yerlәşdiyi ölkәnin hüdudları daxilin dәki bazarlarda hәyata keçirilәn marketinq fәaliyyәti
Tәbiәt tәrәfindәn hazır şәkildә verilәn vә insan әmәyilә yaradılan nemәt

419 Daxili marketinq dedikdә başa düşülür

•

ölkә müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrdiyi bazarlarda, yәni beynәlxalq bazarlarda hәyata keçirilәn marketinq
fәaliyyәti
Tәbiәt tәrәfindәn hazır şәkildә verilәn vә insan әmәyilә yaradılan nemәt
Realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
müәssisәnin yerlәşdiyi ölkәnin hüdudları daxilin dәki bazarlarda hәyata keçirilәn marketinq fәaliyyәti

420 Bazarları әhatәetmә dәrәcәsinә görә marketinq bölünür

•

bütün cavablar doqrudur
daxili marketinqә vә beynәlxalq marketinqә
makro marketinq vә beynәlxalq marketinq
makro marketinq,mikro marketinq
mikro marketinq vә daxili marketinq

421 Bazar subyektlәri tәrәfindәn bazara tәklif edilәn mәhsulların mülkiyyәt vә ya sәrәncam vermәk
hüququnun dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan sövdәlәşmәnin hәyata keçirilmәsi prosesi

•

saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
Mübadilә adlanır
Tәbiәt tәrәfindәn hazır şәkildә verilәn vә insan әmәyilә yaradılan nemәt
Realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
Insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını

422 Marketinq mәfhumu sövdәlәşmә nәdir

•

Bazar subyektlәri tәrәfindәn bazara tәklif edilәn mәhsulların mülkiyyәt vә ya sәrәncam vermәk hüququnun
dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan
Әn azı iki tәrәfin marağını vә onlar arasında saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt
әmәliyyatıdır
Insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsi, duymasıdır. Ehtiyaclar insanın
tәbiәti ilә bağlıdır

Tәbiәt tәrәfindәn hazır şәkildә verilәn vә insan әmәyilә yaradılan vә istehlakçının hәr hansı tәlәbatını ödәmәk
mәqsәdilә bazara tәk lif edilәn bütün pred metlәrdir
saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır.

423 Mәhsul nәdir.

•

Әn azı iki tәrәfin marağını vә onlar arasında saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt
әmәliyyatıdır
Tәbiәt tәrәfindәn hazır şәkildә verilәn vә (vә ya) insan әmәyilә yaradılan vә istehlakçının hәr hansı tәlәbatını
ödәmәk mәqsәdilә bazara tәk lif edilәn bütün pred metlәrdir
saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır
Insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsi, duymasıdır. Ehtiyaclar insanın
tәbiәti ilә bağlıdır
Bazar subyektlәri tәrәfindәn bazara tәklif edilәn mәhsulların mülkiyyәt vә ya sәrәncam vermәk hüququnun
dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan

424 Marketinq mәfhumu ehtiyaclarda әsas diqqәt yönәlir

•

mәnәvi ehtiyaclara
beynәlxalq marketinq
maddi ehtiyaclara
daxili marketinq
mikro marketinq

425 Ehtiyaclar bölünürlәr.

•

makro vә mikro marketinq
maddi ehtiyaclara vә mәnәvi ehtiyaclara
makro vә mikro marketinq
daxili marketinq, beynәlxalq marketinq
beynәlxalq marketinq vә mikro marketinq

426 Ehtiyac nәdir

•

bütün cavablar doqrudur
Insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsi, duymasıdır. Ehtiyaclar insanın
tәbiәti ilә bağlıdır
saziş şәrtlәrini, onun realizasiya vaxtını vә yerini nәzәrdә tutan ticarәt әmәliyyatıdır.
Tәbiәt tәrәfindәn hazır şәkildә verilәn vә (vә ya) insan әmәyilә yaradılan vә istehlakçının hәr hansı tәlәbatını
ödәmәk mәqsәdilә bazara tәk lif edilәn bütün pred metlәrdir
Bazar subyektlәri tәrәfindәn bazara tәklif edilәn mәhsulların mülkiyyәt vә ya sәrәncam vermәk hüququnun
dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan

427 Marketinqdә istifadә edilәn әsas anlayışlara (mәfhumlara) daxildir

•

bazar, xәrc
ehtiyac, tәlәbat, tәlәb, mәhsul, sövdәlәşmә, mübadilә vә bazar
tәlәbat, tәlәb, xәrclәr, istehlak
gәlirlәr, xәrclәr, istehlak
ehtiyac, gәlirlәr, xәrclәr, istehlak

428 Satış konsepsiyasının xüsusiyyәti

•

istehlakçılar keyfiyyәti vә texnikiistismar parametrlәri yüksәk olan mәhsullara üstünlük verirlәr vә onları almağa
çalışırlar
Mәqsәdi istehlakçıların mütlәq almalı olduğu mәhsulu tәklif etmәkdir edirlәr
uzunmüddәtli marağının tәmin edilmәsi vә bu maraqla müәssisәnin, isteh lak çının marağının uzlaşdırılması
Bazarın, istehlakçının tәlәbatının, alış motivlәrinin vә davranışının öyrәnilmәsi vә bu tәlәbatı rәqib müәssisәlәrә
nisbәtәn daha dolğun ödәyә bilәn mәhsulların istehsal edilmәsi, müәssisәnin resurslarının vә imkanlarının bazarın
tәlәbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilmәsi ideyası tәşkil edir.
Istehsalçılar mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin yaradılması vә
tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә edirlәr

429 Marketinq konsepsiyasının xüsusiyyәti

•

istehlakçılar keyfiyyәti vә texnikiistismar parametrlәri yüksәk olan mәhsullara üstünlük verirlәr vә onları almağa
çalışırlar
Firmaya zәruri mәhsulların vә xidmәtlәrin hazırlanması vә tәklif edilmәsi haqqın da qәrar qәbul edilmәsi üçün
istehlakçıların arzu vә istәklәrinә dair informasiya verir
uzunmüddәtli marağının tәmin edilmәsi vә bu maraqla müәssisәnin, isteh lak çının marağının uzlaşdırılması
Bazarın, istehlakçının tәlәbatının, alış motivlәrinin vә davranışının öyrәnilmәsi vә bu tәlәbatı rәqib müәssisәlәrә
nisbәtәn daha dolğun ödәyә bilәn mәhsulların istehsal edilmәsi, müәssisәnin resurslarının vә imkanlarının bazarın
tәlәbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilmәsi ideyası tәşkil edir.
Istehsalçılar mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin yaradılması vә
tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә edirlәr

430 Marketinq vә satış konsepsiyalarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri

•

istehlakçılar keyfiyyәti vә texnikiistismar parametrlәri yüksәk olan mәhsullara üstünlük verirlәr vә onları almağa
çalışırlar
Satışın kömәyilә istehlakçını firmanın tәklif etdiyi mәhsulu almağa vadar edirlәr. Marketinq vasitәsilә firmanı
istehlakçının arzu etdiyi şeyi etmәyә mәcbur edirlәr.
uzunmüddәtli marağının tәmin edilmәsi vә bu maraqla müәssisәnin, isteh lak çının marağının uzlaşdırılması
Bazarın, istehlakçının tәlәbatının, alış motivlәrinin vә davranışının öyrәnilmәsi vә bu tәlәbatı rәqib müәssisәlәrә
nisbәtәn daha dolğun ödәyә bilәn mәhsulların istehsal edilmәsi, müәssisәnin resurslarının vә imkanlarının bazarın
tәlәbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilmәsi ideyası tәşkil edir.
Istehsalçılar mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin yaradılması vә
tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә edirlәr

431 Sosialetik marketinq konsepsiyasıtәşkil edir

•

Firmanı istehlakçının arzu etdiyi şeyi etmәyә mәcbur edirlәr
Cәmiyyәtin uzunmüddәtli marağının tәmin edilmәsi vә bu maraqla müәssisәnin, isteh lak çının marağının
uzlaşdırılması
Mәhsulların vә xidmәtlәrin hazırlanması vә tәklif edilmәsi haqqın da qәrar qәbul edilmәsi üçün istehlakçıların arzu
vә istәklәrinә dair informasiya verir.
Istehlakçını firmanın tәklif etdiyi mәhsulu almağa vadar edirlәr. Marketinq vasitәsilә firmanı istehlakçının arzu
etdiyi şeyi etmәyә mәcbur edirlәr.
istehlakçılar keyfiyyәti vә texnikiistismar parametrlәri yüksәk olan mәhsullara üstünlük verirlәr vә onları almağa
çalışırlar

432 Marketinq konsepsiyasının mahiyyәti

•

Firmanı istehlakçının arzu etdiyi şeyi etmәyә mәcbur edirlәr.
Bazarın, istehlakçının tәlәbatının, alış motivlәrinin vә davranışının öyrәnilmәsi vә bu tәlәbatı rәqib müәssisәlәrә
nisbәtәn daha dolğun ödәyә bilәn mәhsulların istehsal edilmәsi, müәssisәnin resurslarının vә imkanlarının bazarın
tәlәbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilmәsi ideyası tәşkil edir.
Istehsalçılar mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin yaradılması vә
tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә edirlәr
uzunmüddәtli marağının tәmin edilmәsi vә bu maraqla müәssisәnin, isteh lak çının marağının uzlaşdırılması
istehlakçılar keyfiyyәti vә texnikiistismar parametrlәri yüksәk olan mәhsullara üstünlük verirlәr vә onları almağa
çalışırlar

433 Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi

•

müәssisәnin istehsal güclәrinin imkan verdiyi mәhsulların istehsalı
Istehsalçılar mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin yaradılması vә
tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә edirlәr
satışın hәcminin artırılması tәşkil edir
müәssisәnin istehsal güclәrinin imkan verdiyi mәhsulların istehsalı, istehsal prosesinin tәşkilini tәkmillәşdirmәklә
onların qiymәtinin aşağı salınması.
imkanlarının bazarın tәlәbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilmәsi ideyası tәşkil edir

434 Mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası

•

Marketinq vasitәsilә firmanı istehlakçının arzu etdiyi şeyi etmәyә mәcbur edirlәr.
istehlakçılar keyfiyyәti vә texnikiistismar parametrlәri yüksәk olan mәhsullara üstünlük verirlәr vә onları almağa
çalışırlar
uzunmüddәtli marağının tәmin edilmәsi vә bu maraqla müәssisәnin, isteh lak çının marağının uzlaşdırılması
Bazarın, istehlakçının tәlәbatının, alış motivlәrinin vә davranışının öyrәnilmәsi vә bu tәlәbatı rәqib müәssisәlәrә
nisbәtәn daha dolğun ödәyә bilәn mәhsulların istehsal edilmәsi, müәssisәnin resurslarının vә imkanlarının bazarın
tәlәbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilmәsi ideyası tәşkil edir
Istehsalçılar mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin yaradılması vә
tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә edirlәr

435 İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası

•

müәssisәnin istehsal güclәrinin imkan verdiyi mәhsulların istehsalı
müәssisәnin istehsal güclәrinin imkan verdiyi mәhsulların istehsalı, istehsal prosesinin tәşkilini tәkmillәşdirmәklә
onların qiymәtinin aşağı salınması vә bunun sayәsindә rәqabәt üstünlüyünün әldә edilmәsi vә satışın hәcminin
artırılması tәşkil edir
satışın hәcminin artırılması tәşkil edir
Bilavasitә bazar, istehlakçıların tәlәbatı, alış motivlәri vә davranışına uyğunlaşma sәviy yәsi
istehlakçıların tәlәbatı, alış motivlәri istehsalin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası

436 Müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinin effektliliyi asılıdır.

•

istehsal prosesinin tәşkilini tәkmillәşdirmәklә onların qiymәtinin aşağı salınması vә bunun sayәsindә rәqabәt
üstünlüyünün әldә edilmәsi
Bilavasitә bazar, istehlakçıların tәlәbatı, alış motivlәri vә davranışına uyğunlaşma sәviy yәsindәn
istehlakçıların tәlәbatı, alış motivlәri istehsalin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
müәssisәnin istehsal güclәrinin imkan verdiyi mәhsulların istehsalı,

437 İstehlakın sahә quruluşuna daxil deyil

•

sәnaye mәhsulu
idxal
xidmәt
nәqliyyat
kәnd tәsәrrüfatı

438 İstehlak vә aralıq mәshulu

•

4555%
8020%
7010%
1080%
3060%

439 Sahәlәrin son mәhsulu hansı sәnayedә çoxdur

•

kimya
әrzaq
xidmәt
kәnd tәsәrrüfatı
neft

440 İqtisai sahәlәr necә bölünür

•

son mәhsul
xarici bazara istiqamәtlәr
satış üçün
әhalinin tәlәbata ödәyәn
xammal

441 İstehlakda ierarxiya

•

ÜDMda xüsusi çәkisi
istehslada rolu
tәlәbatın vacibliyi
ödәnilmә dәrәcәsi
hәcminә görә

442 Tәminat sәviyyәsi

•

tәlәbat
faktiki istehlak
nisbi istehlak
әrzaq mәhsulu
tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi

443 İstehlakın amili

•

әhali
yığım
xidmәt
sәnaye
ÜDM

444 İstehlakın makroiqtisadi bölgüsü

•

ehtiyat
istifadә
yığım
xәrclәr
istehlak resursları

445 Tәlәbin ödәnilmәsinin nәticәsi

•

mәskunlaşma
rifahı artır
işsizlik
iqtisadi artım
regional inkişaf

446 Mәdәniyyәt istehlakına dәstәyi kim göstәrir

•

әhali
dövlәt
rabitә
müәssisә
iş yerlәri

447 Mәdәniyyәt istehlakdan asılıdır

•

kәnddәn
әhalinin tәlәbindәn
müәssisәdәn
qiymәtdәn
şәhәrdәn

448 Mәdәni obyektlәr
qiymәt

•

•

mәdәniyyәt mәhsulu
teatr
klublar
onun planlaşması

449 İstehlak mәdәniyyәti necә formalaşır

•

әhalinin inkişafına istehlak
ictimai inkişafla
tәlәb vә tәkliflә
dinamikada
mәdәni mәhsularla

450 İstehlak siyasәti

•

qeyri bәrabәrlikdir
dövlәt siyasәtidir
sosial әdalәtdir
ictimai tәnzimlәmәdir
rifahdır

451 Sosial vergilәr vacibdir

•

gәlәcәk istehlaka tәsir edir
dövlәt siyasәtidir
pensiyaları artırır
cari xәrclәri azaldır
sosial siyasәtdir

452 Vergi ilә tәnzimlәmә nә verir

•

gәlirlәri tәnzimlәyir
istehlakı azaldır
әhalinin alıcılığına tәsir edir
artırır
tarazlığı artırır

453 Xarici vә daxili qiymәtlәri nә ilә tәnzimlәyir

•

kvotalar
gömrük ödәmәlәri
vergilәr
qanunlar
qadağalar

454 Qiymәt nәdir

•

üsuldur
siyasәtdir
iqtisadi prosesdir
mexanzimdir
formadır

455 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr tәtbiq olunur

•

rabitә
qeyri әrzaq
enerji
qәza istehlakı

nәqliyyat

456 İstehlak qiymәti daha çox inhisardan asılıdır

•

sünni tәnzimlәmәdәn
sünni inhisar
qıtlıq
tәbii inhisar
izafi xәrclәrdәn

457 Qiymәt pula necә tәsir edir

•

istehlakı dәyişir
inflyasiya baş verir
emisiyaya sәbәb olur
artırır
yığıma sәbәb olur

458 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi

•

dövlәt
qanunla
icra orqanları
inzibatçılıqla
müәssisә

459 İstehlak qiymәtә tәsir edir

•

yaşayış tәrzinә
tәminata
yığıma
rifaha
yoxsulluğa

460 İstehlak qiymәtinә әlavәlәr

•

bonus
әlavә xәrclәr
vergi
gәtirilmә xәrclәr
mәnfәәt

461 Qiymәt artımı nәyә tәsir edir

•

bazar tәklifinә
istehlakın hәcminә
onun strukturuna
gәlirlәrә
tәlәbә

462 İstehlak qiymәti nәdәn asılıdır

•

gәlirdәn
maya dәyәrindәn
qıtlıqdan
vaciblikdәn
tәklifdәn

463 isthlak vә qiymәt

•

qiymәt dәyişir
qiymәt artıma istehlaka azaldır
üzvü bağlıdır
asılı deyil
qiymәt tәnzimlәnir

464 İqtisadi qanunların tәsdiqi harada baş verir

•

Xarici ölkәlәrdә
Nazirliklәrdә
Milli Mәclisdә
Bәlәdiyyәlәrdә
İcra orqanlarında

465 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosial idarәetmәnin texnologiyası

•

inzibati idarәetmә
planlaşma tәcrübәsi
proqnozlaşma
iqtisadi artım vә sosial tәlәbatın tarazlığı
qiymәtlәndirmә

466 Sosial siyasәtin formalaşdırılmasının әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır

•

Sәhiyyәnin vәziyyәti, tәhsil vә әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, orta ömür müddәti, alıcılıq qabiliyyәti, siyasi hәyata
daxil olma
Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddinin müәyyәn olunması
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi, gәlir vә әmәk haqqının
diferensiasiyasının qarşısının alınması
Iqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibinin uçotu

467 Aztәminatlı әhali qrupunun dәstәklәnmәsi siyasәti aşağıdakıları nәzәrdә tutur

•

Pulkredit sistemi
Vergi siyasәti
Büdcә sisteminin islahat proqramı
Tәqaud sistemi, sosial müdafiә tәminatı
Gömrük siyasәti

468 Sosial indikatorlara daxildir

•

Proqnozlaşdırılan, cari, makro vә mikro indikatorlar
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi vә quruluşu
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi
Hәyat sәviyyәsi, iqtisadi fәallıq, sosial sferanın inkişafı vә sosialdemoqrafik göstәricilәri, minimal dövlәt
standartları vә ÜDMdә ekologiyaya çәkilәn xәrclәr
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi

469 Indekslәşdirmә әhalinin hansı gәlirlәrinә vә әmanәtlәrinә tәtbiq olunur

•

Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrinә әsasәn
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәrinә
görә
Mәzmununa, keçirildiyi yerә, hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirilmә üsuluna
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

470 Bunlardan hansılar sosial xidmәtin formalarına aid edilir

•

Stasionar, qeyristandart, tәcili vә sosial
Pulsuz yemәkxanalar, sәnaye mallarının paylanması
Itirilmiş gәlirin tәminatı
Maliyyә yardımı
Yaşayış yerlәri, protezlәr

471 Daxili tәbiәtinә görә sosial siyasәt

•

Tәhsilin inkişafına yönәldilmişdir
Iqtisadiyyatın inkişafına yönәldilmişdir
Mәdәniyyәtin inkişafına yönәldilmişdir
Insanın inkişafına yönәldilmişdir
Elmin inkişafına yönәldilmişdir

472 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin siyasәtinә aid deyil

•

Mәdәni siyasәt
Iqtisadi siyasәt
Ekoloji siyasәt
Tәbii siyasәt
Demoqrafik siyasәt

473 Sosial siyasәtin strategiyası nәdәn ibarәtdir

•

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

474 Aşağıdakılardan hansılar sosial siyasәtin subyektlәridir

•

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

475 Hansı ehtiyyat forması әhalinin sosial ehtiyatlarını ödәyir

•

bәlәdiyyә mülkiyyәti
dövlәt mülkiyyәti
icarıyyә mulkiyyәti
müştәrәk müәssisә forması
xüsusi mülkiyyәt

476 Özәllәşmәdә nә kımı sosial nәticәlәr baş verir

•

Keyfiyyәt dәyişir
İstehsal vә iş yerlәri azalır
Struktur dәyişikliklәr
İqtisadi artım baş verir
Xarici amillәr

477 Sosial indikatorların ümumi gәstәricilәri

•

Alqı vә satqı
Mal dövriyyәsi
İstehllak hәcmi
Mәcmu gәlir vә mәcmu istehlak
Ehtiyyatlar

478 Әhalinin sosialdemoqrafik sintetik göstәricilәri

•

Kişilәrin sayı
Qadınların sayı
Ölüm sәviyyәsi
Doğum sәviyyәsi
Әhalinin tәbii artımı

479 Hansı sahә әhali istehsalı ilә bir başa әlaqәlidir

•

sәnaye
rabitә
kәnd tәsәrrüfatı
elmi vә texniki tәrәqqi
xidmәt

480 Uşaqlar istehlaka necә tәsir edir

•

gәlirlәrә tәsir edir
fәrdi istehlak
ailә dә istehlaka
azaldır
ev tәsәrrüfatına

481 İstehlakda prioritetlәr

•

mәnәvi istehlak
bahalı mal
qeyri әrzaq
xidmәt istehlakı
maddi istehlak

482 İstehlaka daha çox nә tәsir edir

•

bolluq
qıtlıq
qiymәt
vergi
bahalaşma

483 İnflyasiya istehlaka necә tәsir edir

•

istehalkın hәcmini azaldır
alıcılıq qabiliyyәti azaldır
yığımı azaldır
risklәri artırı
bәzi mәhsulları azaldır

484 İstehlak nәyi tәnzimlәyir

•

istehsal münasibәtlәri
bölgü münasibәtlәri

bәrabәrliyi
bәrabәrsizliyi
әdalәtliliyi

485 İstehlak stimul yaradır

•

siyasi fәaliyyәt
ömrü yüksәldir
razlığı aşıllayır
mәhsuldarlığı artır
tәbii artım

486 İstehlaka tәsir etmir

•

sahibkarlıq
pensiya
әmәk haqqı
muzdlu әmәyә görә haqq
müavinat

487 İstehalkın dinamikası

•

inzibatçılıq
artım
azalma
tәnzimlәmә
keyfiyyәt dәyişmәlәri

488 Modellәrin müasirliyi

•

funksional
statistik
reqresiya
ekonometrik
xәtti

489 Gәlir vә istelak әlaqәlәrinin tәsviri

•

statistika
elastik әmsalları
azalma
artma
normalar

490 İstehlakın proqnozu

•

10 il
qısamüddәtli
cari
uzunmüddәtli
perspektiv

491 Pensiyaçıların istehlak davranışı

•

maşınlar
dieta
kalorili yemәklәr
tibbi dәrmanlar
geyimlәr

492 İstehlakçıların motivi

•

iş şәraiti
mәdәniyyәt
iqtisadi imkanlar
onun tәhsili
ailә tәrkibi

493 İstehlakın sәmәrәsi

•

onun xәrclәri
maksimum hәdd
onun istehlakçıya uyğunluğu
onun kalorisi
minimum

494 İstehlak sferasında qәrar qәbulu kim edir

•

әhali
istehlakçı
region
maddi vәziyyәt
dövlәt

495 İstehlak sferası özәllәşib

•

0.2
0.98
0.1
0.8
0.15

496 Dövlәtin istehlak bazarında rolu

•

inzibatçılar
iqtisadi mexanizmlәr
dolayısı
bir başa
sosial mexanizmlәr

497 İstehlak qiymәti dәyişir

•

dövlәt tәnzimlәnmәsindәn
maya dәyәrdәn
tәklifdәn
tәlәbdәn
alıcılıq qabiliyyәti

498 İstehsal vә istehlakda әsas aparıcı rolu

•

ixrac
qarşılıqlı tәsir
istehlak
istehsal
idxal

499 İstehlakçı hüquqları qorunur
bazarın artımı

•

•

qanunla
sığorta ilә
cәrimә ilә
dövlәt nәzarәti

500 İstehlak bazarı orqanları

•

yerli orqanlar
sahibkarlar
dövlәt
marketinglәr
müәssisә

501 İstehlak amili olaraq müavinat forması

•

vergi azaldılması
müavinatlar
tәqaüdlәr
pulsuz xidmәt
qiymәt güzәşi

502 İstehalka tәsir edәn dövlәt mexanizmlәri

•

istehlka stimul
vergi azadılması
kreditlәr
maliyyә
mәhsulun satışı

503 Әhali istehlakında fәrqlәri nәzәrә alınması

•

әlavә resur ayırması
bazarın seqmentlәşmәsi
inzibati müdaxilә
istehlaka stimul
planlaşma

504 Әhali istehlakının sosialiqtisadi rolu

•

ixrac
rifahı tәnzimlәyәn
daxili tәhlükәsizlik
kommersiya marağı
idxal

505 İstehlakın idarә edilmәsi orqanları

•

yerli müәssisәlәr
icra orqanları
tәhlükәsizlik
daxili işlәr
bәlәdiyyә

506 Tәlabatın iqtisadi rolu.

•

az tәminatlığı lәğv etmәk
hәyat sәviyyәsini yüksәltmәk
iqtisadi potensialı yüksәltmәk
ÜMD

mәşğuluğu tәmin etmәk

507 Pullu xidmәt istehlaka tәsir edir

•

әmanәtlәri azaldır
Istehlakı artırır
Gәlirlәri artırır
Strukturu dәyişir
Qütblәşmәni yüksәldir

508 Xidmәt istehlakı növü deyildir

•

nәqliyyat
maşin qayırma
Sәhiyyә
Tәhsil
mәdәniyyәt

509 Xidmәt sferasının istehlakda xüsusi cәkisi necә faiz ola bilәr

•

0.7
0.3
0.05
0.01
0.03

510 Xidmәt istehlakı hansı әhali ücün xarakterikdir

•

Elmi işci
varlı
Tәhsil işcisi
Yoxsul
Mәdәniyyәt xadimlәri

511 istehlakın tәnzimlәmә mexanizmlәri

•

Qiymәt
tәlәb vә tәklifin tarazlıgı
Tәklif
Tәlәb
Qiymәt

512 Fәrdi istehlak hansı parametrlәrdәn asılıdır

•

әrazi mәskunlaşmasından
fәrdi gәlirlәrdәn
Bölgüdәn
Istehsaldan
Usaqların sayından

513 Gәlәcәyә baxış konsepsiyası nәyә әsaslanır

•

Istehsaldan
rifahın yüksәldilmәsinә regionların inkişafına
Yoxsulluğun azalmasına
Beynalxalq tәcrübәyә
Inteqrasiya

514 Tәlabat proqnozunun elmi әsası

•

•

Hәdәflәr
Konsepsiya
Mexanizmlәr
Modellәr
Resuslar

515 istehlak davranışının modeli nәdir

•

Dövlәtin tәnzimlәnmә siyasәti.
istehlakın struktur dәyişmәsi
Prioritetlәrin qoyuluşu
Gәlirlәrin dinamikası
Resusların sәmәrәsi

516 Yığım artdıqda istehlak necә dәyişir

•

Idarә olunur
Azalır
Sabitlәşir
Artır
Müntәzәm dәyişir

517 istehlaka sahibkarlığın tәsiri hansı istiqamәtdә baş verir

•

Mәşğulluq yüksәlir
istehsal hәcmi artırır
Ixracat artır
Idxal azalır
Gәlirlәr artır

518 Hansı metod gәlirlә xәrclәri әlaqәlәndirir

•

Riyazi
balans
Normativ
Birbaşa hesablama
Statistik

519 Real gәlirlәrә tәsir edәn amillәr deyildir

•

әmtәә tәklifi
demoqrafiya
Tәlabat
Qiymәt
Istehlak

520 Әhali İstehlakının әsas göstәricilәri

•

Xarici resuslar
istehlak resuslarının hәcmi
Investisiya
әhalinin mәşğulluğu
Dövlәt gәlirlәri

521 İstehlak vә gәlir arasında әlaqә hansı modell ә tәsvir olunur

•

Analitik tәnliklәr
rekresiya
Xәtti

Funksional
Optimal

522 İstehlakın diferensasiyasının әsas sәbәbi

•

Xarici tәhsil
gәlirlәrin retfikasiyası
yaşayış yeri
әmәk mәhsuldarı
Sosial vәziyyәti

523 Әrzaq tәlabatı hansı sosial qrub ücün xarakterikdir

•

Kәnd әhalisi
Yoxsul tәbәqә
Orta tәbәqә
varlı tәbәqә
Kәnd tәsәrrüfatı işcilәri

524 Әhali yığımının mәnbәyi

•

Sosial marketinq
Gәlirlәr
әmtәә vә xidmәt bazarı
Tәlabat
Demoqrafiya

525 Әhali xәrclәrinә tәsir edәn aparıcı amıl

•

Ixrac
Әhali gәlirlәri
Resuslar
Tәlabat
Idxal

526 İstehlakın formalaşma mәnbәlәri

•

Ehtiyyatlar
Әmtәә vә xidmәt bazarı
Kәnd tәsәrüfatı mәhsulu
Sәnaye mәhsulu
Xәrclәr

527 Xidmәtlәrdә istehsalın xüsusi çәkisi

•

0.3
0.2
0.11
0.6
0.7

528 Xidmәt istehlaka tәsir edir

•

tәklif
digәr tәlәbatların ödәnilmәsi
gәlirlәr
tәlәbata görә
qiymәt istehlakı

529 İqtisadiyyatda tarazlıq

•

mal vә xidmәt
sahәlәrarası
gәlirlәr vә istehlak
makrotarzalıq
regionlar arası

530 Ticarәtin rolu

•

әhalinin sayını nәzәrә almaq
istehlak tәlәbatına uyğun tәklif
müәssisәlәrә tәsir edir
iş yerlәri
yerlәşmә sxemi

531 İstehlakın rasional strukturu

•

әmtәә dövriyyәsi
bütün istehlak nisbәtlәrinin fizioloji tәlәbata uyğunluq
mәsrәflәr
bütün istehlakda xidmәt
mәnfәәt

532 Sahәlәrin potensial tәlәbata asılıdır

•

artım tempi
bütün mәnbәlәr hesabına investisiya
istehsal hәcmi
әsaslı vәsait
iş qüvvәsi

533 İstehlakın nisbi göstәricisi

•

turizm mәhsulu
adam başına istehlak
minimal istehlak
rasional nisbәtlәr
әrzaq vә qeyriәrzaq nisbәti

534 İstehlakın tәnzimlәnmәsi yolu

•

tәklif
gәlirlәrin sayı
qiymәt
bazarın tәşkili
tәlәb

535 İstehlakın mәhsullar üzrә strukturunda aparıcı sahә

•

hasilat sәnayesi
yüngül sәnaye
maşınqayırma
ağır sәnaye
emal snәnayesi

536 Mәişәt tәlәbatı
evlәr

•

•

ev әşyaları
maşınlar
tәminat sәviyyәsi
geyimlәr

537 İstehlak strukturunda xidmәt xәrci

•

0.02
0.7
0.05
0.2
0.03

538 Tәhsil tәlәbatı

•

gәlirlik
uşaqların sayı
müәssisәlәr
әhalinin sayı
kapital qoyuluşu

539 Sәhiyyә tәlәbatının әsas göstәricisi

•

әhali
pul vәsaiti
xәstәlәrin sayı
müәssisә
investisiya

540 Mәnzillәrin tәlәbatı nәdәn asılıdır

•

tikintidәn
dövlәtdәn
pul vәsaitlәrindәn
qiymәtdәn
alıcılıq qabiliyyәtindәn

541 Kollektiv istehlaka nә daxildir

•

ictimai iaişә
sәhiyyә
pulsuz xidmәt
yol tәsәrrüfatı
parklar

542 Yerli bazarları kim tәnzimlәyir

•

icra orqanları
müәssisәlәr
sahibkarlar
nazirlәr
bәlәdiyyәlәr

543 İstehsalın normaları tәsdiq olunur

•

prezident
milli mәclis
nazirlәr kabineti
bәlәdiyyәlәr

sahәlәr

544 İstehsalın idarә metodları

•

sistemlik
inzibati
şәrait yaratmaq
tarazlıq
komplekslik

545 Tәbii coğrafi şәraitә uyğun

•

xidmәt tәşkil olunur
sosial müdafiә tәşkil olunur
әrazi yerlәşmәsi
istehsal mallar tәklif olunur
menecment formalaşır

546 Tәbii resurslar istehlaka necә tәsir edir

•

iqlim şәraiti ilә
gılirlәri formalaşdırır
mәşğulluq artır
istehlak bazarına tәsir edir
istehsal tәlәbatı formalaşdırır

547 Sәhiyyә tәlәbatı

•

sağlamlıq
tәhsil
ekologiya
әhali
iş şәraiti

548 Tәhsilә tәlәbat aıslıdır

•

uşaqların sayı
idarәetmә
elmitexniki tәrәqqi
әhalinin sayı
sinifdәn sinfә keçmәk

549 İstehlak motivi

•

istehsal amil
xarici amil
demoqrafik amil
insan motivi
coğrafi amil

550 İstehlakın fәrdi amili

•

insanın tәhsili
mәhsuldarlıq
mәdәniyyәt
insan fiziologiyası
sәnaye potensialı

551 Әhlainin yığım motivi

•

sәnaye istehlakı
mәhsuldarlıq
cari istehlak
perspektiv istehlak
xidmәt istehlakı

552 Aralıq istehlak nәdir

•

xammal sәrfi
son mәhsul
әmәk mәsrәfi
itkilәr
istehsal daxili

553 Mәdәni tәlәbat asılıdır

•

gәlirlәrdәn
qiymәtdәn
ziyalı tәbәqәdәn
dünya görüşündәn
tәhsildәn

554 İstehlak hüququ

•

tәhsil müәssisәsini seçmәk
turist sәyahәti
işlәmәk
tәhsil almaq
mәhsul vә xidmәt seçmәk

555 Tәhsil hüquq tәnzimlәnmә

•

bәlәdiyyә
normalar
nazriliklәr
qanunla
әhali

556 Sәhiyyә tәlәbatına kömәk

•

müәssisә sәhiyyәsi
pullu sәhiyyә
sәyyah müalicә üsulları
dövlәt himayәsi
pulsuz sәhiyyә

557 Uşaq istehlakı asılıdır

•

qinetik
hәyat sәviyyәsindәn
tibb sәnayesindәn
sağlam ana mühütündәn
yaşamaq tәrzindәn

558 İstirahәt hüququ
bazar vә şәnbә
xәsәtlәnmәk
turizm

•

•

mәzuniyyәt
sәrbәst vaxt

559 Pulzus infrastruktura

•

nәqliyyat
kommunal
sәhiyyә
mәdәniyyәt
istirahәt

560 İnfrastruktura tәlәbatında sosial rolu

•

şәhәr tәlәbatı
kәnd tәsәrrüfatı
әhalinin xidmәt tәlәbatı
dovlәt qulluğu
sәnaye potensialı

561 Şәhәr әhalisi öz tәlәbatını ödәyir

•

pulsuz
yığımla
natural tәsәrrüfat
qonşu vә qohum kömәyi
xәrclә

562 Kәndin әhalisinin hәyat sәviyyәsi

•

miqrasiya
mәskunlaşma
idxal
istehsal
istehlak sәviyyәsi

563 Kәnd әhalisinin istehlakında rol oynayır

•

idxal
xәrc
yığım
natural tәsәrrüfat
demoqrafiya

564 İstehlak keyfiyyәçliyin tәdqiqi metodu

•

aparıcın amilin tәnzimlәnmәsi
kәmiyyәt tәhlili
keyfiyyәt tәhlili
sorğu materialları
proqnoz üsulları

565 İstehlakçı hüquqları qorunur

•

dövlәt inhisar tәdbiri
normalrla
ictimai rәy
hüquqi sәnәdlәr
qanunla

566 İstehlakın reklamı nә üçündür

•

bazarın tәşkili
kommersiya
qәnaәtçilik
rifahı üçün
sağlamlıq

567 İnnovasiya tәlәbatı

•

yerli texnologiya
binalar
elm vә texniki
avadanlıqlar
iş güvvәsi

568 Pullu xidmәtinin maliyyәsi

•

xaricilәr
müәssisә
dövlәt
әhali
özәl sektor

569 Pulsuz xidmәt kim tәrәfindәn ödәnilir

•

әhali
icraçı
sahibkar
müәssisә
dövlәt

570 Xidmәt istehlakdan asılıdır

•

xarici vәtәndaşlar
kәmiyyәt
әhalidәn
keyfiyyәt
demoqrafik tәrkibindәn

571 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә xidmәtin xüsusi çәkisi

•

0.05
0.4
0.5
0.3
0.15

572 Preferensial rüsumlar

•

ölkәnin hakimiyyәt orqanlarının qәrarı ilә birtәrәfli qaydada ölkә parlamenti tәrәfindәn qәbul olunan
qanunla,gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri isә ölkә hökümәti tәrәfindәn qәbul olunmuş qәrarla hәyata keçirilir
çoxtәrәfli razılaşmalar әsasında inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin mallarına mövcud gömrük tariflәri ilә müqayisәdә
daha aşağı dәrәcәlәrin tәtbiq olunduğu rüsumlardır
ölkәnin sosial tәmayüllü inkişafı, iqtisadi müstәqilliyi, milli maraqları, müdafiә potensialının tәminatlı şәkildә
müdafiәsi
ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli razılaşmalar әsasında tәtbiq olunan rüsumlardır
dünya birliyinә üzv olan hәr bir dövlәtә öz sosialiqtisadi inkişaf strategiyasını seçmәk vә hәyata keçirmәk imkanı
qazanır

573 Konvension (müqavilә yolu ilә) tәtbiq olunan rüsumlar

•

ölkәnin sosial tәmayüllü inkişafı, iqtisadi müstәqilliyi, milli maraqları, müdafiә potensialının tәminatlı şәkildә
müdafiәsi
ölkәnin hakimiyyәt orqanlarının qәrarı ilә birtәrәfli qaydada ölkә parlamenti tәrәfindәn qәbul olunan
qanunla,gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri isә ölkә hökümәti tәrәfindәn qәbul olunmuş qәrarla hәyata keçirilir
çoxtәrәfli razılaşmalar әsasında inkişaf etmәkdә ölkәlәrin mallarına mövcud gömrük tariflәri ilә müqayisәdә daha
aşağı dәrәcәlәrin tәtbiq olunduğu rüsumlardır
ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli razılaşmalar әsasında tәtbiq olunan rüsumlardır
dünya birliyinә üzv olan hәr bir dövlәtә öz sosialiqtisadi inkişaf strategiyasını seçmәk vә hәyata keçirmәk imkanı
qazanır

574 Avtonom rüsumlar hәyata keçirilir

•

ölkәnin sosial tәmayüllü inkişafı, iqtisadi müstәqilliyi, milli maraqları, müdafiә potensialının tәminatlı şәkildә
müdafiәsi
dünya birliyinә üzv olan hәr bir dövlәtә öz sosialiqtisadi inkişaf strategiyasını seçmәk vә hәyata keçirmәk imkanı
qazanır
ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli razılaşmalar әsasında tәtbiq olunan rüsumlardır
çoxtәrәfli razılaşmalar әsasında inkişaf etmәkdә ölkәlәrin mallarına mövcud gömrük tariflәri ilә müqayisәdә daha
aşağı dәrәcәlәrin tәtbiq olunduğu rüsumlardır
ölkәnin hakimiyyәt orqanlarının qәrarı ilә birtәrәfli qaydada ölkә parlamenti tәrәfindәn qәbul olunan
qanunla,gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri isә ölkә hökümәti tәrәfindәn qәbul olunmuş qәrarla hәyata keçirilir

575 Mәnşәyinә görә gömrük rüsumları aşağıdakı kimi tәsnif edilir

•

faktiki yaranmış; potensial tәlәb; preferensial (güzәştli
Hәqiqi tәlәb, potensial tәlәb; preferensial (güzәştli
avtonom; konvension; hәqiqi tәlәb
avtonom; konvension; preferensial (güzәştli)
formalaşmaqda olan; faktiki yaranmış; konvension

576 Iqtisadi tәhlükәsizlik vә milli maraqlar üçün tәhlükә yaradan bir sıra daxili amillәr

•
577

bütün cavablar doqrudur
İqtisadi tәhlükәsizlik anlayışı özündә iqtisadi asılılıq, sabitlik, iqtisadi tәzyiq, iqtisadi tәxribat, iqtisadi suverenlik
vә başqa kateqoriyaları cәmlәşdirib
Beynәlxalq vә regional iqtisadi tәhlükәsizliyi, milli iqtisadi tәhlükәsizliyi, habelә ölkә daxilindә müәssisәlәrin vә
fәrdlәrin iqtisadi tәhlükәsizliyi
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksәk sәviyyәsi; infrastruktur obyektlәrinin kifayәt qәdәr inkişaf etmәmәsi;
iqtisadiyyatın keçmişdәn miras qalmış deformasiyası; inflyasiyanın yüksәk sәviyyәsi
әhalinin hәyat sәviyyәsi, etibarlı mәşğulluğun tәmin edilmәsi, әhalinin gәlirlәrinin artırılması

Iqtisadi tәhlükәsizliyin qiymәtlәndirilmәsi üçün dünya tәcrübәsi metodları

•

әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması, etibarlı mәşğulluğun tәmin edilmәsi, әhalinin gәlirlәrinin artırılması
maliyyә, investisiya tәhlükәsizliyi;enerji tәhlükәsizliyi; әrzaq tәhlükәsizliyi
Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik; milli iqtisadi tәhlükәsizlik, xüsusi iqtisadi tәhlükәsizlik
Ekspert qiymәtlәndirilmә metodları; statistik tәhlil metodları; nәzәrioyun metodları; qeyridәqiq sistem
nәzәriyyәsi metodları
bütün cavablar doqrudur

578 İqtisadi tәhlükәsizlik, tәnzimlәmәnin obyekti kimi aşağıdakı üç istiqamәtlәrdә hәyata keçirilir

•

579

Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik; milli iqtisadi tәhlükәsizlik, xüsusi iqtisadi tәhlükәsizlik
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması, etibarlı mәşğulluğun tәmin edilmәsi, әhalinin gәlirlәrinin artırılması
bütün cavablar doqrudur
maliyyә, investisiya tәhlükәsizliyi;enerji tәhlükәsizliyi; әrzaq tәhlükәsizliyi
subyektlәri qanunvericilik, icraedici, mәhkәmә qanunları, vergi, gömrük xidmәtlәri, milli mәclisin müvafiq
komissiyaları, banklar, birjalar, sığorta vә pensiya kompaniyaları әks etdirir

Maliyyә tәhlükәsizliyi tәşkil edir

•

bütün cavablar doqrudur
inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsindә yeni xammal mәnbәlәri uğrunda hәyata keçirdiklәri siyasi, hәrbi vә iqtisadi
savaşların strateji mәqsәdini tәşkil edir
İqtisadi tәhlükәsizliyin әsas formalarından biri olan әrzaq tәhlükәsizliyi cәmiyyәt üzvünün hәr biri üçün önәmli
problemdir
iqtisadi tәhlükәsizliyin әn mühüm tәrkib hissәsi olmaqla yanaşı müasir şәraitdә yeni iqtisadi inkişaf kursunun
hazırlanmasında xüsusi yerә malikdir
ölkәnin sosial tәmayüllü inkişafı, iqtisadi müstәqilliyi, milli maraqları, müdafiә potensialının tәminatlı şәkildә
müdafiәsi

580 Xalq tәsәrrüfatının sahә strukturu baxımın iqtisadi tәhlükәsizliyin formalarını aşağıdakı kimi tәsnif
etmәk olar

•

tam formalaşmış, alternativ, enerji tәhlükәsizliyi; әrzaq tәhlükәsizliyi
potensial tәlәb,  formalaşmaqda olan tәlәb vә faktiki yaranmış tәlәb
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması, etibarlı mәşğulluğun tәmin edilmәsi, әhalinin gәlirlәrinin artırılması
hәqiqi tәlәb, realizә edilmiş, ödәnilmiş vә ödәnilmәmiş, maliyyә, investisiya tәhlükәsizliyi
maliyyә, investisiya tәhlükәsizliyi;enerji tәhlükәsizliyi; әrzaq tәhlükәsizliyi

581 Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik

•

onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşıması
regional vә ya iqtisadiyyatın sahә quruluşu üzrә formalaşır vә amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir
iqtisadi müstәqilliyi, milli maraqları, müdafiә potensialının tәminatlı şәkildә müdafiәsi
dünya birliyinә üzv olan hәr bir dövlәtә öz sosialiqtisadi inkişaf strategiyasını seçmәk vә hәyata keçirmәk imkanı
qazanır
әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәri, milli maraqıarә

582 Iqtisadi tәhlükәsizlik anlayışı

•

eyni zamanda onların formalaşması vә inkişafı tәsir edәn amillәrin müxtәlifliyi ilә izah edilir
әhalinin pul gәlirlәri vә pәrakәndә satış qiymәtlәri, milli maraqıarә
onun әmtәә istehsalına xas olan kateqoriya kimi tarixi keçid xarakteri daşıması
ölkәnin sosial tәmayüllü inkişafı, iqtisadi müstәqilliyi, milli maraqları, müdafiә potensialının tәminatlı şәkildә
müdafiәsi
bütün cavablar eynidir

583 Iqtisadi amillәrә aiddir

•

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

584 Әsas demoqrafik proseslәrә aid olan göstәricilәr aşağıdakılardır

•

Orta ömrün uzunluğunun artımı vә onunla bağlı әhalinin qocalması prosesi
Dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr
Birdәfәlik, aylıq, perspektiv vә cari müavinәtlәr
Әmәk gәlirlәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta ödәnişlәri
Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri vә xüsusi
vәsaitlәr

585 Inflyasiyanın artım sürәtindәn asılı olaraq hansı növlәri fәrqlәndirilir

•

Proqnozlaşdırılan, cari, makro vә mikro
Mülayim, sürәtli vә ifrat
Cözlәnilәn, qәfil, makro vә mikro
Hiper, makrovәmikro

Proqnozlaşdırılanvәcari

586 Qiymәt iqtisadi mexanizm kimi necә xarakterizә olunur

•

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

587 Iqtisadi artımın ekstensiv tipinin әsas amillәrinә aiddir

•

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

588 Bazar çatışmamazlıqları nә vaxt meydana gәlir

•

istehlak qiymәtlәri artdıqda
mәhdud rәqabәt, xarici effektlәr vә informasiyaların natamamlığı nәticәsindә
yüksәk rәqabәtin olduğu vaxta
informasiyiaların natamamlığı nәticәsindә
hәyat sәviyyәsi aşağı düşdükdә

589 Sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi hansı amillәrlә müәyyәn olunur

•

Inflyasiyasiya
Qanunvericilik
Tәlәbat
Hәyat sәviyyәsi
Iş yerlәrinin açılması

590 Iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı vәzifәlәri yerinә yetirir

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları
Ixracı dәstәklәmәk, iqtisadi artımı stimullaşdırmaq
Sahibkarıq fәaliyyәti hesabına formalaşan maliyyә mәnbәlәri
Mütlәq, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri,xidmәt sahәlәrinin

591 Demoqrafik situasiyaların dәyişilmәsinin hansı tiplәri vardır

•

Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri
Ekstensiv vә intensiv tәkrar istehsal, sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya
Ekstensiv vә intensiv tәkrar istehsal, normativlәr
Ekstensiv vә intensiv tәkrar istehsal, gәlirlәrin dәyişmәsi
Sıxışdırılmış tәkrar istehsal vә ya neqativ demoqrafik situasiya, sosialiqtisadi idarәetmәnin mәqsәd vә
vәzifәlәrinin tәhlili obyektlәri

592 Idarәetmәnin hansı subyektlәri fәrqlәndirilir

•

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

593 Minimum istehlak sәbәtinin meyarı

•

İstehsal hәcmi
Adam başına düşәn әrzaq vә qeyri әrzaq xidmәt istühlakının fizioloji noramalara uyğun sәviyyәsi
Qeyriәrzaq mәhsulları
Әraq mәhsulları
Xidmәt istehlakı

594 Yaşayış minimumun hesablanması metodikası

•

İstehlak sәbәti
İstehlak hәcmi
Gәlirlәr
әmtәә dövriyyәsi
İstehsal hәcmi

595 Regionların sosial inkişafı meyarı

•

Mәdәniyyәt sferası
İş yerlәri
Әhalinin sayı
Regionlarda adam başına düşәn maddi vә xidmәtlәrin hәcmi
Tәhsil sәviyyәsi

596 İşsizliyin meyarı

•

Xidmәt sferasında işlәyәnlәr
Mәşğul olmayanların әhaliyә nisbәti
ev tәsәrrüfatında işlәyәnlәrin sayı
Qadinların sayı
Әhalinin artımı

597 Ekoloji mühütün sosial sәmәrәsi

•

tәbii sәrvәtlәrdәn istifadәni artırır
yeni iş yerlәri acır
mәhsuldarlığı genişlәndirir
ölümü azaldır
ömrün müddәtini artırır

598 İiqtisadi artımın iki parametrli modeli

•

eksperiment model
tәkrar istehsal
istehlak modeli
iş qüvvәsi vә maddi amil
resurs modeli

599 Sosial qütblәşmәdә aparıcı amillәr

•

ev tәsәrrüfatına görә
gәlirlәrә görә qütblәşmә
tәhsilә görә
yaşa görә
ailә tәrkibinә görә

600 Әhalinin gәlirlәrinin differensasiya әmsalları

•

yığım
natural gәlirlәr

orta aylıq gәlirlәr
desil
istehlak xәrclәri

601 Sosial inkişaf modellәrinin әsas aparıcı sistemi

•

Funksional
Normativlәr
Statistik model
Sistem tәsvir vә sistem tәhlil
İmitasiya

602 Maddi rifah hansı normativ göstәricilәr әsasında xarakterizә olunur

•

gәlirlәrә görә tәsnifatlaşır
tәlәbat maddi vә mәnәvi nemәtlәrә olan ehtiyatlarla müәyyәnlәşdirilir
әrzağın hәcmi ilә müәyyәnlәşdirilir
tәminat sәviyyәsinә görә ölçülür
әhali qruplarına görә ayrılır

603 Işsizlik probleminin normativ әsaslarına daxildir

•

Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi
Işsizlik sәviyyәsi, işsizliyin yaranma tezliyi, işsizliyin müddәti
Yeni iş yerlәrinin açılması, işsizlik sәviyyәsi, işsizliyin yaranma tezliyi, işsizliyin müddәti
Artıq işçi qüvvәsinin ixtisarı, yeni iş yerlәrinin açılması
Yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi

604 Azәrbaycanda orta tәbәqәnin artmasına tәsir edәn normativ göstәricilәr hansılardır

•

Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin
planlaşması amillәri
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
Istehsal vә istehlakın tarazlığı vә artım sürәtinә әsasәn formalaşan maliyyә mәnbәlәri
Tәhsilli vә yüksәk ixtisaslı әhalinin payının artması, gәlirlәrin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әhalinin sәrәncamında
olan aktivlәrin leqallaşdırılması
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi

605 Yaşayış minimumunun formalaşması hansı gәlirlәr hesabına baş verir

•

Әmәk fәaliyyәtindәn, mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan, donorlar, transfert ödәmәlәr, nәzәrә
alınmayan, pulsuz vә yığıma yönәldilәn
Minimum әmәk haqqı, minimum pensiya vә fәrdi sahibkarlıq
Vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlirlәr hesabına
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәtinә әsasәn
Inflyasiya sәviyyәsinin artması hesabına

606 Әhali gәlirlәri hansı şәrtlәrin tәsiri ilә formalaşır

•

Sosialiqtisadi idarәetmә meyarlarına әsasәn
Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional
xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formaları vә s
Iqtisadiyyatın qeürikommersiya sektorunun fәaliyyәti hesabına
Iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, regional xüsusiyyәtlәr,tәşkilatıiqtisadi idarәetmә
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәtinә әsasәn

607 Әhali gәlirlәri hansı mәnbәlәr әsasında qruplaşdırılır

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlirlәr

•

Әmәk fәaliyyәtindәn, mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan, donorlar, transfert ödәmәlәr, nәzәrә
alınmayan, pulsuz vә yığımda yönәldilәn vәsaitlәr.
Aztәminatlı әhali qrupları üzrә güzәştli qiymәtlәrlә bölgü prinsiplәrinә әsasәn gәlirlәr
Oğurluq, nәzәrә alınmayan, pulsuz vә yığıma yönәldilәn, sosial texnologiyalardan
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәtinә әsasәn

608 Metodoloji baxımdan yaşayış minimumu hansı göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

Iqtisadi islahatların konsepsiyası vә reallaşma mexanizmi göstәricilәri ilә
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri ilә
Aztәminatlı әhali qrupları üzrә güzәştli qiymәtlәrlә bölgü prinsiplәrinә görә
Iqtisadi islahatların sәmәrәliliyi baxımından
Әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturuna әsasәn

609 Turizmin inkişafının dövlәt tәnzimlәnmәsindә hansı sığorta növlәrindәn istifadә olunur

•

Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәr, turistin vә
onun әmlakının sığortası
Turistin vә onun әmlakının sığortası, turizm firmalarının riskinin sığortası
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin sığortası
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması risklәri
Kommersiya, sosial mәqsәdlәr vә ictimai turizmin sığortası

610 Gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi aşağıdakı әsas obyektlәri әhatә edir

•

Iqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional
xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Gәlirlәr, әmәk haqqı vә әmәk bazarı, mәşğulluq, kadr hazırlığı, vercilәr, sosial tәminat vә müdafiә, mәnzil şәraiti,
yığımın qorunması, әmәk şәraiti vә ödәnilmәsi
Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi, gәlir vә әmәk haqqının diferensiasiyasının qarşısının
alınması
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә

611 Dövlәt büdcәsinә daxil olan vergilәr necә tәsniflәşdirilir

•

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

612 Sosial standartlar nәdir

•

bütün vәtәndaşlara onların әmәk nailiyyәtlәri nәzәrә aınmadan vә ehtiyacı olması yoxlamadan rifah vә
xidmәtlәrin tәklif edilmәsidir
vәtәndaşların konstitusiyada nәzәrdә tutulan sosial zәmanәt sahәsindә hüquqlarının tәmin edilmәsi vasitәsidir
sosial xidmәtlәr minimumudur
böhran dövründә aztәminatlı әhali tәbәqәlәri üçün
әhalinin ayrıayrı kateqoriyalarına sosial zәmanәt kimi ifadә

613 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
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu

Insanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional
xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formaları

614 Pul müavinәtlәrinin hansı növlәri vardır

•

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

615 Maddi nemәtlәrin bölgüsü hansı kriteriyalardan asılıdır

•

Istehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә tәlәbatın ödәnilmәsi üzrә
Әhalinin sosial mәnşәyi, ictimai vәziyyәti, әmlak vә әmәk fәaliyyәti üzrә
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri üzrә
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu baxımından
Istehlakın regional iqtisadi vә sosial inkişafda rolunun qiymәtlәndirilmәsi vә hәyat sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
baxımından

616 Sosial yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasının zәruriliyi bu normativlәrlә şәrtlәnir

•

Istehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә tәlәbatın ödәnilmәsi vә s.
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi vә s.
Hәr hansı fәaliyyәtindәn, mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә
olunan gәlirlәrin bölgüsü vә s.
Qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәr üzrә yeni texnologiyanın әldә edilmәsi
Sosial әdalәt vә iqtisadi sәmәrәlilik

617 Әhalinin müxtәlif sosialiqtisadi qrupları üzrә gәlir vә xәrclәrin differensasiya balansının qurulması
metodikasında әhali gәlirlәri hansı normativlәr әsasında tәsniflәşdirilir

•

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

618 Gәlirlәrin tәnzimlәnmәsinin әsas obyektlәri hansılardır

•

Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmusu
Әmәk haqqı, gәlirlәr, әmәk bazarı, mәşğulluq, kadr hazırlığı, vergilәr, sosial tәminat, sosial müdafiә, mәnzil
siyasәti, yığımın qorunması, әmәk şәraiti vә ödәnilmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәti
Hәr hansı fәaliyyәtindәn, mülkiyyәtdәn, vergilәr vә gömrük rüsumları

619 Sosial inkişafın qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması metodikasına aiddir

•

Ayrıayrı maddi nemәtlәrin bütövlükdә istehlak hәcmindә xüsusi çәkisi әsasında
Gәlirlәrin ölçülmәsi vә aspektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Sosialiqtisadi idarәetmә meyarlar әsasında
Iqtisadi vә sosial idarәetmәnin metodoloji prinsipi kimi
Xidmәt sahәlәrinin sosial xidmәtinin tәnzimlәnmәsi

620 Sosial inkişafın әsas obyektlәrinә daxildir

•

Sәrgilәr

•

Tәlәbat sistemi
Ticarәt müәssisәlәri
Banklar
Kitabxanalar

621 Sosial inkişafın qanunvericilik bazasına daxildir

•

Reklam haqqında qanun
Әhalinin istehlak büdcәsi haqqında qanun
Hesablama Palatası haqqında qanun
Prosesuallıq haqqında qanun
Yol hәrәkәti haqqında qanun

622 Sosial obyektlәr özәllәşirm

•

Tәyinatını dәyişmәk ücün
Özәllәşir tәyinatını dәyişmәklә
Özәllәşir kommersiya marağı ücün
Özәllәşmir
Satılmaq mәqsәdi ilә

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

•

xidmәt sahәsinin özәllәşdirilmәsinә әsasәn
hәyat sәviyyәsi
kәmiyyәtә görә
etik normalar
xidmәtin keyfiyyәtini özündә әks etdirir

624 Xidmәt sferasının planlaşdırılması hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

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

625 Xidmәt sferası necә tәsniflәşdirirlir

•

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

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

•

tәşkil olunur
tәkmillәşdirilir
elmi әsaslarnәzәri vә praktiki mexanizmlәr әsasında
tәnzimlәnir
planlaşdırılır

627 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
ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşdirilmәsi, әhalinin gәlirlәrinin artması, kredit resurslarına tәlәbatın artması vә s.
mühüm rol oynamışdır.
firmanın(müәssisәnin) fәaliyyәt mexanizmi
kommersiya әsasları, mülkiyyәt formaları vә s.

628 Xidmәtin tәşkilinin quruluşu necә baş verir

•

iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
rәqabәtin qorunub saxlanılması
mülkiyyәt formaları üçün
kommersiya әsasları üçün
pullu vә pulsuz olaraq fәrdi vә kollektiv tәlәbatın ödәnilmәsi üçün

629 Xidmәt sahәsi özündә hansı formada xidmәt göstәrәn sahәlәri birlәşdirir

•

kredit sistemi
maliyyә sistemi
pul tәdabülü
dövlәt büdcәsi
maddi vә qeyrimaddi

630 Cәmiyyәtә xidmәt sahәsi özündә hansı xidmәt sahәlәrini birlәşdirir

•

kooperativ vә ictimai idarәetmә tәşkilatları
aqrar münasibәtlәr
makroiqtisadi tәlәbat göstәricilәri
istehsal amillәri
әhali gәlirlәri

631 İstehsala xidmәt sahәsi özündә hansı sahәlәri birlәşdirir

•

rekreasiya
sәhiyyә
istehsala xidmәt edәn nәqliyyat,rabitә vә s.
tәhsil
dövlәtin idarә etmә apparatı

632 Xidmәt sahәsinin milli iqtisadiyyatın inkişafında oynadığı rola görә necә tәsniflәşdirilmәsi

•

istehsal
aqrar
cәmiyyәtә xidmәt sahәsi
sәnaye
bazara xidmәt sahәsi

633 Xidmәt sahәsi istehlak dәyәrlәrinin yaradılmasında iştirakına görә necә tәsniflәşdirilmәlidir

•

xidmәt formasına
istehsal dәyәrlәri
bölgü formasına görә
mülkiyyәt formaalarına görә
kommersiya әsaslarına görә

634 Xidmәt sahәsindә iqtisadi münasibәtlәrin dәrk edilmәsi hansı istiqamәtlәr üzrә aparılmalıdır
inkişaf etdirilmәli
tәsniflәşdırılmәli

•

tәkmillәşdirilmәli
tәnzimlәnmәli
islahatlar aparılmalı

635 Qeyriistehsal sahәlәrinә hansı xidmәt sahәlәri aiddir

•

energetik
kәnd tәsәrrüfatı
istehsal sahәlәri
sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәt, incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman
meşә tәsәrrüfatı

636 Xidmәtin tәşkili formaları hansılardır

•

sosial
iqtisadi
sahbkarlıq
aqrar sәnaye
pullu vә pulsuz

637 Xidmәtin hansı növlәri vardır

•

iqtisadi sistemin әsas bölmәlәri
istehsal tәyinatlı
menecment fәaliyyәti
müәssisәnin fәaliyyәti
әhaliyә xidmәt tәlәbatının ödәnilmәsi

638 Xidmәtlәrә olan tәlәbatın ödәnilmәsinә hansı amillәr tәsir edir

•

xarici amillәr
daxili amillәr
ictimai amillәr
iqtisadi, sosial,demoqrafik vә tәbii amillәr
siyasi amillәr

639 Xidmәt sahәsinin müstәqil sahә kimi formalaşması nәyin nәticәsidir

•

ekoloji mühitin
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı vә әmәk bölgüsünün dәrinlәmәsi
aqrar bölmәnin inkişafı
xidmәt sahәsinin tәsnifatının
istehsal sahәlәrinin

640 Dünya ölkәlәrinin tәcrübәsindә bütün ictimai istehsal neçә sahәyә bölünür

•

beş
bir
iki
dörd
üç

641 Qeyri maddi xidmәtlәr maddi xidmәtlәrdәn nә ilә fәrqlәnir

•

rәngarәngliyi
kәmiyyәti
keyfiyyәti
fәaliyyәt forması
çoxnövlülüyü

642 Xidmәtin mahiyyәtini başa düşmәk üçün onu neçә növә bölmәk lazımdır

•

altı
dörd
üç
iki
beş

643 Regionlarda sosial inkişafların prioritet istiqamәtlәri

•

Miqrasiya
Region әhalisinin hәyat sәviyyәsi
İşlәmiyәnlәr
Yoxsulluq hәddi
Uşaqların sayı

644 Sәhiyyә sisteminin aşağıdakı vәzifәlәri müәyyәnlәşdirilmişdir

•

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

645 Sәhiyyәnin funksional sağlamlığının mühafizәsi vә möhkәmlәndirilmәsinә aiddir

•

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

646 Ümumdünya sәhiyyә tәşkilati maliyyә mәnbәlәrinә görә hansı nisbәti tövsiyә edir

•

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

647 Dünyada sәhiyyәnin neçә modeli yaradılmışdır

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

648 Sәhiyyәnin texnoloji әlaqәsinә daxildir

•

Madditexniki baza
müxtәlif növ ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
Elmitexniki tәrәqqi
Digәr sahәlәrdә üzvü bağlılıq
Dünya ölkәlәri ilә әlaqә

649 Xәstәxanaların yaradılmasında normativ göstәrici kimi hansı göstәricilәr әsas götürülür

•

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

650 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

651 Beynәlxalq tәcrübәdә hansı sәhiyyә modellәri mövcuddur

•

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
Dövlәt sәhiyyә modeli, özәl sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә modeli

652 Tibbi sığorta fondunun ölçüsünü vә onun zәruri ehtiyatlarını nәyә әsasәn hesablayırlar

•

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

653 Risk amillәrinin ikinci qrupuna aiddir

•

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

654 Sәhiyyә iqtisadiyyatının problemlәri şәrti olaraq neçsә blokda birlәşdirilir

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

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

•

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

656 Sәhiyyәdә sәmәrәliliyin iqtisadi aspektlәrinә aiddir

•

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

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

•

Kapital qoyuluşu
Әhalinin sayı
Hәkimlәrin sayı
Obyektlәrin sayı
Çarpayıların sayı

658 Sәhiyyә islahatlarının maliyyәlәşdirilmәsinin birinci modeli hansı ölkәlәr üçün sәciyyәvidir

•

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

659 Әhalinin 10000 nәfәrinә görә şәhәrlәr üzrә neçә çarpayı әsas götürülür

•

7080
110130
90100
100110
8090

660 Sağlamlıq amilinә aiddir

•

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

661 Geniş mәnada tibbi sığorta özündә nәyi әks etdirir

•

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

662 Sәhiyyәdә xüsusi tәsәrrüfatsılıq mexanizminin qurulması hansı şәrtlәr әsasında müәyyәn olunur

•

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

663 Sәhiyyә müәssisәlәri vahid nomeklaturaya uyğun olaraq hansı qruplarda tәsniflәşdirilir

•

Bütün cavablar doqrudur
Müalicәprofılaktika müәssisәlәri, sanitarepidemioloji vә sanitarmaarifi müәssisәlәri, tibbimәhkәmә
ekspertizaları, apteklәr

Sanitarepidemioloji vә sanitarmaarifi müәssisәlәri, tibbimәhkәmә ekspertizaları, apteklәr
Müalicәprofılaktika müәssisәlәri, sanitarepidemioloji vә sanitarmaarifi müәssisәlәri, tibbimәhkәmә
ekspertizaları,
Müalicәprofılaktika müәssisәlәri vә sığorta tәşkilatları

664 Sәhiyyәnin texnoloji әlaqәsinә daxildir

•

müxtәlif növ ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
Digәr sahәlәrdә üzvü bağlılıq
Madditexniki baza
Dünya ölkәlәri ilә әlaqә
Elmitexniki tәrәqqi

665 Sәhiyyәnin funksional sağlamlığının mühafizәsi vә möhkәmlәndirilmәsinә aiddir:

•

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

666 Ümumdünya sәhiyyә tәşkilati maliyyә mәnbәlәrinә görә hansı nisbәti tövsiyә edir.

•

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

667 Dünyada sәhiyyәnin neçә modeli yaradılmışdır

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

668 Sәhiyyәnin iqtisadi meyarları aşağıdakılardır

•

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

669 Tәhsil vә sәhiyyәdә özәllәşmә hansı halda mümkündür

•

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

670 Tibbi sığortanın tәşkilinin әsas prinsiplәrinә aiddir

•

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

•

Әhalinin tibbi sığorta proqramında iştirakı, sığortalananların bәrabәr hüquqlarının tәmin olunması, tibbi
diaqnoztik xidmәtlәrin pulsuz göstәrilmәsi

671 Sәhiyyәdә maliyyә mәnbәyinin hansı aparıcıdır

•

müәssisә maliyyәsi
özünü maliyyәlәşdirmә
xarici maliyyәlәşmә
Bәlәdiyyә xәrclәri
dövlәt maliyyәlәşmәsi

672 Sәhiyyә xidmәti vә sağlamlıq arasında әlaqә necә ifadә olunur

•

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

673 Sağlamlığın iqtisadiyyatının iqtisadi әsaslarına aiddir

•

Sahibkarlıq
Pullu xidmәtlәr
Gәlirlәr
Kapital qoyuluşu
İstehlak

674 Tәhsil sisteminin mövcudluğunun sosial tәhlükәli sәrhәdi deyil

•

әmәk haqqının minimal sәviyyәsi
dövlәt büdcәsindәn minimal investisiyalar
böhranlı sәviyyәlәr
müәllim kadrlarına olan minimal tәlәbatın ödәnilmәsi
özәl müәssisәlәrin çoxluğu

675 Tәhsil siyasәti prinsiplәrinә aid deyildir

•

humanizm
hüquq bәrabәrliyi
tәhsilin dünyәvi xarakteri
tәhsildә azadlıq vә plüralizm
elitar tәhsil sistemi

676 Azәrbaycan respublikasında ümumtәhsil mәktәblәrinin informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları
ilә tәminatı proqramının (20052007ci illәr) tәsdiq edilmәsi haqqında Respublika prezidentinin sәrәncamı
nә vaxt verilib

•

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

677 Sovet tәhsilindә mәrkәzi planlaşdırma vә siyasi nәzarәtin bir sıra mәnfi nәticәlәrini qeyd etmәk olar.
Doğru olmayan hansıdır

•

ali tәhsilin strukturunun saxlanılmasını tәmin edәn vә nәticәdә bununla әmәk bazarının dәyişәn tәlәbatına tez
reaksiya vemәk imkanını istisna edәn, әsasәn dövlәt vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirmәnin dәstәklәnmәsi
sәrbәstliyin buxovlanması vә şәxsi seçimin mәhdudlaşdırılması
dar ixtisaslaşma

•

geniş sәviyyәdә ixtisaslaşma
әmәk mәhsuldarlığının artırılması stimullarının olmaması

678 Distant formada tәdrisin әsas mәqsәdi nәdir

•

uşaqların dünyagörüşünün hәrtәrәfli inkişafını tәmin etmәk
tәdrisin müxtәlifliyini tәmin etmәk
әhalinin әlavә xәrclәrinin olmamasını tәmin etmәk
tәhsildә keyfiyyәtin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
insanların regionlardan mәrkәzә tәdris üçün gәlmәsinin mәhdud konsepsiyasından, mobil ideyalar, biliklәr vә
tәdris konsepsiyasına keçidini nәzәrdә tutur

679 Alman ali mәktәblәri tәrәfindәn tәdris vә elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi üçün firmalardan,
onların asossiyasiyalarından vә elmә kömәk fondlarından alınan büdcәdәn kәnar vәsaitlәr necә adlanır

•

әlavә vәsait
әsas vәsait
üçüncü vәsait
ikinci vәsait
kommersiya vәsaiti

680 Yerli әmәk bazarının tәlәbatı ilә tәhsil xidmәtlәrinin daha sıx qarşılıqlı әlaqәsinin tәmin edilmәsi üçün
bu zәruri deyil

•

tәdrisin yeni fәaliyyәt sahәlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi
yerli әmәk bazarlarının kadrlara olan tәlәbatının ödәnilmәsindә qabaqcıl yerlәri tutan әn sәmәrәli tәdris
müәssisәlәrinin müqavilә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi
tәhsil xidmәtlәri üçün marketinq sistemini hazırlamaq vә tәdris müәssisәlәrinin mәzunlarına olan tәlәbatın
vәziyyәtinin öyrәnilmәsi
tәhsilin dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilmәsinin ixtisarı
xüsusi tәdris müәssisәlәrinin attestasiyadan keçirilmәsi

681 Muxtar universitet necә olur

•

ictimai fondlardan asılı olsada özünü idarәetmәdә azaddır: tәdrisdә, tәdris planında, tәdqiqatda öz standartını vә
başlıca mәqsәdlәrini müәyyәn edir, başqa mәnbәәlәrdәn vәsait tapır vә öz tәşkilatı barәsindә qәrar qәbul edir
dövlәt vәsaiti hesabına maliyyәlәşir, özünü idarәetmәdә nisbәtәn azaddır
dövlәt universitetin idәrә olunmasında yaxından iştirak edir, müxtәlif mәnbәәlәrdәn maliyyәlәşir, tәdris planında
vә tәdqiqatda dövlәt standartına әsaslanır
ictimai fondlardan asılı olmayıb, müstәqil mәnbәәlәrdәn maliyyәlәşir vә özünü idarәetmәdә müstәqildir
tamamilә dövlәtin müdaxilәsi yoxdur, özünü maliyyәlәşdirmә sistemi ilә fәaliyyәt göstәrir

682 Bu mәsәlә pedoqogi işçilәrin hüquqları daxilindә deyildir

•

peşә şәrәfinin qorunmasının tәmin olunması
tәdrisin forma, metod vә vasitәlәrini sәrbәst seçmәk
ixtisasını artırmaq vә yeni ixtisas almaq
tәhsilin forma vә vaxtını sәrbәst seçmәk
tәhsil sistemindә seçkili vәzifәlәrә seçmәk vә seçilmәk

683 Tәhsil alanların әsas hüquqlarına daxil deyildir

•

elmi fәaliyyәtin müvafiq sahәlәrindә iştirak etmәk
tәhsil müәssisәsini vә tәhsilalma formalarını seçmәk
tәhsildә sağlam mәnәvi mühitin olmasını tәlәb etmәk
tәhsil müәssisәsini vә ixtisasını istәnilәn vaxtda vә istәnilәn qaydada dәyişmәk
tәhsil müәssisәlәrindә tәhsilini müvәqqәti dayandırmaq

684 . Hansılar әlavә tәhsil hesab olunur

•

ilk peşә ixtisas tәhsili, orta peşә ixtisas tәhsili, ali peşә ixtisas tәhsili
mәktәbәqәdәr tәhsil, ibtidai tәhsil, peşә ixtisas tәhsili
mәktәbәqәdәr tәhsil, ali mәktәb tәhsilindәn sonrakı tәhsil, ilk peşә ixtisas tәhsili
orta peşә ixtisas tәhsili, ali peşә ixtisas tәhsili, ali mәktәb tәhsilindәn sonrakı tәhsil
ixtisasartırma tәhsili, yenidәn hazırlanma tәhsili, yaşlıların tәhsili

685 Insan inkişafı indeksini müәyyәn edәrkәn hansı göstәricidәn istifadә edilir

•

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

686 Respublikanın tәhsil sistemi hansı mәrhәlәlәrә bölünür

•

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

687 Ali tәhsil hansı meyarlar üzrә inkişaf edir

•

Qiymәtәmәlәgәlmә meyarları üzrә
Iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә ixtisaslı kadrlara olan tәlәbatı tәmin etmәk, idxal vә ixraca nәzarәt etmәk
Insanın intellektual mülkiyyәtin inkişafını, sәviyyәsini formalaşdırmaq, cinayәtkarlığa qarşı mübarizә
Iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә ixtisaslı kadrlara olan tәlәbatı tәmin etmәk, hәr bir insanın intellektual
mülkiyyәtin inkişafını, sәviyyәsini formalaşdırmaq, onun hәyat fәaliyyәtindә davranışının, qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә
Insanın hәyat fәaliyyәtindә davranışının, qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә qeyrikommersiya
tәsәrrüfatçılığının inkişafı

688 Hansı tәhsilalma forması tәhsil xidmәtinә aid deyil?

•

sәrbәst tәhsil (eksternat)
evdә tәhsil
mәsafәdәn tәhsil (distant)
özünü tәhsil
mәktәbdә tәhsil

689 Tәhsil sistemi islahatının kommunitar modeli nәyә әsaslanır?

•

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

690 Ibtidai tәhsilin әsas mәqsәdi nәdir?

•

ilkin zehni vә estetik biliklәrә vә әmәli vәrdişlәrә yiyәlәndirmәk
uşaqların dünya görüşünü formalaşdırmaq
uşaqların mәnәvi alәmini formalaşdırmaq
uşaqların mәntiqi müşahidә qabiliyyәtini formalaşdırmaq
uşaqların bir vәtәndaş kimi yetişmәsinә nail olmaq

691 Bu tәhsil sisteminin әsas qanunvericilik aktı hesab olunur

•

Tәhsil nazirliyinin qәrarları
Ölkә prezidentinin fәrmanları
Azәrbaycan Respublikasının tәhsil qanunu
Әmәk mәcәllәsi
Azәrbaycan Resrublikasının Konstitusiyası

692 Gәnclәri şәxsiyyәt kimi formalaşdırmaq, kamil mәnәviyyatlı, vәtәnpәrvәr, humanist insan nәsli
yetişdirmәk hansı әnәnәvi tәhsil modelinә xas xüsusiyyәtdir

•

bütün cavablar doqrudur
ibtidai tәhsil sisteminә
qәrb sovet tәhsil sisteminә tәhAmerikan tәhsil sisteminәsil sistemiqarışıq tәhsil sisteminәnә
şәrq tәhsil sisteminә
avropa tәhsil sisteminә

693 «Elmin mahiyyәti artıq dәrk edilmiş olan hәqiqәtlәrdәn yox, onların axtarılmasından, tәbiәt vә cәmiyyәt
qanunlarının öyrәnilmәsi vә istifadә olunmasına yönәlmiş eksperimental – tәdqiqi işlәrdәn ibarәtdir». Bu
fikir kimә mәxsusdur

•

A.N.Koçerginә
K.Marksa
N.I.Leymana
P.V.Korninә
Q.N.Volkova

694 Vençur investisiyalaşması nәdir

•

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

695 Azәrbaycan tәhsil sistemindә mövcud olan «elmlәr namizәdi» elmi dәrәcәsinә xarici ölkәlәrdә әn çox
uyğun gәlәn elmi dәrәcә hansıdır

•

hüquq elmlәri doktoru
Elm magistri
fәlsәfә bakalavrı
fәlsәfә doktoru
fәlsәfә magistri

696 Bu elmitexniki mәhsullar bazarının sәmәrәli fәaliyyәtinә sәbәb olan әsas istiqamәtlәrdәn biri hesab
olunur

•

elmi tәşkilatların sayının artırılması
elmitexniki sahәdә rәqabәt
elmi tәdqiqatların dövlәt nәzarәtindә olması
marketinq tәdqiqatlarının hәyata keçirilmәsi
elmitexniki mәhsullara tәlәbatın artırılması

697 P.V.Kopninin fikrincә nә elmin inkişaf formasıdır

•

nәzәriyyә
idrak
hipotez
tәdqiqat
mәntiq

698 Ümumtәhsil müәssisәlәrinin әsas vәzifәsi nәdir

•

gәlәcәkdә çalışacaqları sahәlәrdәki real şәraitә vә tәlәblәrә uyğun sürәtdә elmi biliklәrә vә әmәli vәrdişlәrә
yiyәlәnmәyi nәzәrdә tutur
oxuyub yazmağın öyrәnilmәsi uşaqların sosial normalara vә nizamintizama uyğunlaşdırılmasıdır
uşaqların dünyagörüşünün, mәnәvi alәminin vә mәntiqi mühakimә qabiliyyәtinin formalaşdırılmasıdır
cәmiyyәtdә hәrtәrәfli inkişaf etmiş vә mükәmmәl tәhsil almış gәnclәrin hazırlanmasıdır
uşaqların siyasi vә hüquqi mәdәniyyәtini formalaşdırmaq, onlara bilik vermәk vә gәlәcәk hәyata hazırlamaqdır

699 Azәrbaycanda dövlәt büdcәsindәn elmә 2008ci ildә nә qәdәr vәsait ayrılmışdır

•

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

700 Akademiyanın әsas vәzifәsinә aiddir

•

ali tәhsil müәssisәsi kimi ali tәhsil, ondan sonrakı tәhsil mәrhәlәsindә elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin geniş
tәbiәt hümanitar vә başqa istiqamәtlәrindә fundamental elmi tәdqiqat işlәrinә yönәlir
ixtisaslaşmış ali tәhsil müәssisәdir, fәaliyyәti ali tәhsil vә ondan sonrakı tәhsil mәrhәlәsindә sәnәtin vә
mәdәniyyәtin müxtәlif sahәsinin inkişafına yönәlir
Ali tәhsil müәssisәsidir, fәaliyyәti ali tәhvil vә ondan sonrakı tәhsil mәrhәlәsindә elmin, texnikanın vә
mәdәniyyәtin әsasәn bir sahәsinin inkişafına yönәlir
müstәqil ali tәhsil müәssisәsi kimi vә digәr ali tәhsil müәssisәsinin struktur bölmәsi kimi tam vә ya natamam ali
tәhsil proqramlarını yerinә yetirir
müstәqil ali tәhsil müәssisә kimi elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin bir sıra istiqamәtlәri üzrә tәhsil proqramlarını
yerinә yetirir vә elmitәdqiqatları hәyata keçirir

701 Tәhsil sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas prinsiplәrinә aid deyildir

•

tәhsildә varislik
tәhsilin dünyәvi xarakter daşıması
tәhsilin fәrdilәşdirilmәsi
pulsuz icbari ümumi orta tәhsil almaq hüququna tәminat verilmәsi
tәhsil müәssisәlәrindә dini vә digәr ictimai siyasi tәşkilatların

702 Uşaq tәrbiyә evlәrindә normativ üzrә hәr qrupdakı uşaqların sayı nә qәdәr olur

•

25.0
15.0
40.0
20.0
30.0

