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Sәhiyyә xidmәti vә sağlamlıq arasında әlaqә necә
ifadә olunur ?
A)Poliklinika tәminatı ilә
B)Sәhiyyә xidmәtinin әsas rol oynaması ilә
C)sağlamlığın aparıcılığı ilә
D)Əhalinin doğum vә ölüm sәviyyәsi ilә
E)Xәstәxananın inkişafı ilә
Sәhiyyәdә hansı maliyyә mәnbәyi aparıcıdır?
A)xarici maliyyәlәşmә
B)müәssisә maliyyәsi
C)özünü maliyyәlәşdirmә
D)dövlәt maliyyәlәçmәsi
E)bәlәdiyyә xәrclәri
Beynәlxalq tәcrübәdә hansı sәhiyyә modellәri
mövcuddur?
A)dövlәt sәhiyyә
modeli, özәl sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә
modeli ;
B)özәl sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә
modeli
C)dövlәt sәhiyyә modeli, sığortalanmış sәhiyyә
modeli
D)dövlәt sәhiyyә modeli, özәl sәhiyyә modeli,
sığortalanmış sәhiyyә modeli, klassik vә liberal
sәhiyyә modeli
E)dövlәt sәhiyyә modeli, özәl sәhiyyә modeli
Sәhiyyәnin iqtisadi meyarları aşağıdakılardan
hansıdır?
A)Hәkimlәrin tibbi
lәvazimatının, tibb bacılarının sayı
B)maliyyә imkanları, kapital qoyuluşu, iş
qüvvәsinin istifadә edilmәsi
C)Xәstәxanaların, poliklinikaların, disponserlәrin
sayı
D)Sәhiyyәnin MTB-sı
E)İxtisaslı kadrların sayı
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Geniş mәnada tibbi sığorta özündә nәyi әks
etdirir?
A)Mәcburi sığortanı
B)Büdcәdәn maliyyәlәşmәsini
C)Dövlәt sәhiyyәsini
D)ictimai sәhiyyә sistemini
E)Sosial tibbi yardımı
Risk amillәrinin ikinci qrupuna aiddir:
A)Cinayәtin artımı
B)Narkomaniyanın artımı
C)Qidalanma problemi
D)cәmiyyәtin tәbәqәlәşmәsi, pislәşәn ekoloji
vәziyyәt, pislәşәn әmәk şәraiti.
E)Sosial iqtisadi böhran
Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin
strategiyası vә taktikasında hansı mәsәlәlәr
nәzәrdә tutulur
A)Əhalİnin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq
dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, әhalİ mәşğulluğunun
effektli tәmin olunması, sosial siyasәtin aİlәyә
istiqamәtlәndirilmәsi, ölkәdә demoqrafik
sİtuasiyanın normalaşdırılması, sosial
infrastrukturun әhәmiyyәtli dәrәcәdә
yaxşılaşdırılması
B)Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların
daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn
yaranmaq qabiliyyәti
C)Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe
subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması
tәdbirlәri, idarәetmә, icra orqanlarının vә tәsәrrüfat
subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr
nәticәsindә tәsәrrüfat subyektlәrinin
müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması
D)İnsanların әmәk aktivliyinin yüksәldilmәsi vә
istehsalın inkişafının stimullaşdırılmasının әsas
amili kimi, әhalinin pul gәlirlәrinin onun әmәk
fәaliyyәtindәn asılılığının tәmin olunması
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Yerli sәviyyәdә sosial siyasәt necә hәll olunur
A)Yerlİ әrazidә әhalinin konkret problemlәrinin vә
ayrıayrı fәrdlәrin problemlәrinin hәllİ ilә bağlI
siyasәtdir
B)İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların
mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt,
qidalanmanın zәmanәtli sәviyyәsinin tәmin
edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün
C)Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil
sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim
mövqe, uğur qazanma
D)Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq
standartları müәyyәnlәşdirmәk yolu ilә
E)İqtisadi inkişaf sәviyyәsini, onun bazar
iqtisadiyyatı münasibәtlәrinә daxil olmasının
millietnik,
tariximәdәni vә digәr xüsusiyyәtlәrini nәzәrә
almaqla
Sәhiyyә islahatlarının maliyyәlәşdirilmәsinin
birinci modeli hansı ölkәlәr üçün sәciyyәvidir:
A)Hollandiya, Ispaniya, Böyük Britaniya
B)Fransa, ABŞ, Böyük Britaniya
C)Almaniya, Fransa, ABŞ
D)Rusiya, Böyük Britaniya, ABŞ
E)Almaniya, Hollandiya, ABŞ;
Dünyada sәhiyyәnin neçә modeli yaradılmışdır?
A)5
B)1
C)2
D)3
E)4
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Sosial idarәetmә funksiyalarına daxildir
A)Texniki hazırlıq, texniki inkişaf, malİyyә vә
mühasİbat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәtİ,
әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
B)Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt,
proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
C)Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk
intizamını möhkәmlәndirmә
D)Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları,
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
E)Sosial xidmәtlәrin nәzәrdә tutulmuş
nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması
vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail olunması

Sәhiyyәdә funksional sağlamlığın mühafizәsi vә
möhkәmlәndirilmәsinә aiddir:
A)İş yerlәri ilә tәminat
B)Əsaslı vәsait qoyuluşu
C)Sәhiyyә xidmәtinin yaxşılaşması
D)insanların sağlamlığının mühafizәsi vә
möhkәmlәndirilmә E)Tәşkilati quruluşun
yaxşılaşması
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Sosial sahәlәrdә müasir idarәetmә
konsepsiyalarına daxil olan elementlәrә aiddir
A)İdarәetmә psixologiyası konsepsiyası,
antİböhran, situasiyalı, sistemlİ yanaşma idarәetmә
konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә
konsepsiyası,
davranış,mәqsәdlİproqram,marketinq,
idarәetmәnin qlobal strategiyası
B)Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә
mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti,
әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satışın
kompleks qiymәtlәndirilmәsi
C)Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının
genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin
inteqrasiya olunması
D)İnfrastruktur fәaliyyәtin planlaşdırılması,
icraçılar arasında tapşırıqların, funksiyaların
bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin
işguzarlıq
E)Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi,
idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik
prinsiplәrinin elmi tәşkili, tәşkilat vә sosialiqtisadi
Ümumdünya sәhiyyә tәşkilati maliyyә mәnbәlәrinә
görә hansı nisbәti tövsiyә edir?
A)dövlәt büdcәsi 40%, tibbi sığorta 30%, pullu
xidmәt 30%.
B)dövlәt büdcәsi 20%, tibbi sığorta 25%, pullu
xidmәt 55%.
C)dövlәt büdcәsi 10%, tibbi sığorta 30%, pul
xidmәti 60%.
D)dövlәt bülcәsi 50%, tibbi sığorta 30%, pullu
xidmәt 20%.
E)dövlәt büdcәsi 60%, tİbbi sığorta30%, pullu
xİdmәtlәr 10%
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Sosial idarәetmәnin qloballaşma amillәrinә
daxildir
A)Regionlaşma, texnolojİ proseslәr, iqtisadi artım,
mәntiqi zәncirә uyğunluq.
B)Hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin
inteqrasiyası, texniki xidmәtin layihәlәndirilmәsi
vә
qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt,
sәmәrәlilik, xidmәt
C)Ərazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә
malik olmaq, torpaq sahәsinin
müәyyәnlәşdirilmәsi
D)Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması,
maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji
yenilik, sosialiqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt
tәnzimlәnmәsi
E)Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә
nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
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Sosial xidmәtlәrin aşağıdakı növlәri mövcuddur
A)Sosialtİbbi,psixolojipedoqoji,sosialhüquqi,sosia
lmәişәt,sosialmәslәhәt,zәmanәtlİ xidmәtlәrin
mәcmusu, sosial adaptasiya, әlİllәrin
reabilitasiyası vә s.
B)Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә
yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta
ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr
C)Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layihәlәrin
hәyata keçirilmәsi, sosial ekspertiza, sosial
uyğunlaşma, sosial qulluq, sosial mobillik, sosial
nәzarәt vә s
D)Əmәk haqqının vә pensiya tәminatınınnisbәtinin
müәyyәnlәşdirilmәsi, onun minimal sәviyyәsi,
normativdәn artıq әmәk stajına, xüsusi әmәk
şәraitinә görә әlavә ödәmәlәr şәklindә
hәvәslәndirmә elementlәrin istifadәsi
E)Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması,
elmitexnikiinqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf
etdirilmәsi, ictimai münasibәtlәrin
humanistlәşdirilmәsi prinsiplәri
Sağlamlıq vә tibb xidmәtilәrindә bunlardan hansı
risk amillәrinin III qrupuna aiddir?
A)İstehlak sәbәti dәyәrinin artması.
B)Maliyyә vәsaitlәrinin vә ehtiyatların xaricә axını
C)siqaret çәkmәk vә әyyaşlığın artımı
D)İnkişaf etmәmiş qanunvericilik
E)Mühacirlәrin, işsizlәrin artımı
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Sosial işin әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır
A)Sosial reklam vә tәbliğat, sosial layİhәlәrin
hәyata keçirİlmәsi, sosial ekspertiza, sosial
uyğunlaşma, sosial qulluq,sosial mobİllİk, sosial
nәzarәt vә s.
B)Sosialtibbi,psixolojipedoqoji,sosialhüquqi,sosial
mәişәt,sosialmәslәhәt,zәmanәtli xidmәtlәrin
mәcmusu, sosial adaptasiya
C)Zәmanәtli xidmәtlәrin mәcmusu, sosial
adaptasiya, әlillәrin reabilitasiyası
D)Pensiyalar vә yardımlar, sosial sığorta
ödәnişlәri, müxtәlif tәyinatlı birdәfәlik
kompensasiyalar, işsizlәr vә aztәminatlıәhali
tәbәqәlәrinә müavinәtlәrin verilmәs
E)Nәqd vә nәqdsiz pul ödәnişlәri, natural mәdaxil,
pulsuz vә güzәştli xidmәtlәr
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Sәhiyyәnin inkişafının tәnzimlәnmәsi üçün ilk
növbәdә aşağıdakılardan hansı qәbul olunur?
A)Kapital qoyuluşu
B)әhalinin sayı
C)Obyektlәrin sayı
D)Hәkimlәrin sayı
E)Çarpayıların sayı
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Dövlәt büdcәsinә daxil olan vergilәr necә
tәsniflәşdirilir?
A)Mәdәn
vergisiylә
B)birbaşa vә dolayı vergilәrlә
C)Dolayı vergilәrlә
D)Birbaşa vergilәrlә
E)Əmlak vergilәriylә
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Sosial siyasәtin strategiyası nәdәn ibarәtdir.
A)Böhran dövründә әhalinin sosial müdafiәsidir.
B)Əsas sosialiqtisadi vә sosial siyasi
problemlәrdir.
C)Ölkәlәrin inkişafının konkret tarixi
mәrhәlәsindә sosial iqtisadi problemlәrin ümumi
hәllidir
D)ölkәnin inkişafının konkret tarixi mәrhәlәsindә
sosial problemlәrin ümumi hәllidir.
E)Əhalinin әsas qisminin vәziyyәtinin
yüksәldilmәsi problemlәri
Daxili tәbiәtinә görә sosial siyasәt nәyә
yönәldilmişdir?
A)Tәhsilin inkişafına yönәldilmişdir
B)Mәdәniyyәtin inkişafına yönәldilmişdir
C)Iqtisadiyyatın inkişafına yönәldilmişdir
D)Elmin inkişafına yönәldilmişdir
E)insanın inkişafına yönәldilmişdir
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Sosial siyasәtin sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı
modeli dedikdә nә başa düşülür
A)İstehsal prosesinin bazar qanunları İlә
tәnzimlәndiyi, azad rәqabәt vә azad istehlakçı
seçiminin tәmin olunduğu bir modelİ
B)Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin
dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da
әhalinin sosial stabilliyinin hәm bazar, hәm dә
dövlәt tәrәfindәn qorunması kimi başa düşülür
C)Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil
sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim
mövqe, uğur qazanma
D)Əhalinin hәyat sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini
yaxşılaşdırmaq, bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn
yeni sosialsinfi quruluşu formalaşdırmaq, sosial
әdalәt vә müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası
vә etnoslararası münasibәtlәr tәnzimlәmәk, ölkәdә
demokratik vә ekoloji şәraiti normalaşdırmaq
E)Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat
sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq,
bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
quruluşu formalaşdırmaq, sosial әdalәt vә
müdafiәni hәyata keçirmәk, millәtlәrarası vә
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İsveç modeli hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә
olunur
A)Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial
fondların formalaşdırılması üçün, bütün
maliyyәiqtisadi
millәrdәn istifadә prinsipi; sosial münasibәt
göstәrmә prinsipi ilә xarakterizә olunur
B)Dövlәtin sosial sferanın idarә olunmasında
böyük mәsulİyyәtİ, yüksәk vergi faizlәri İlә
xarakterizә olunur
C)Bazarın tәmin edә bilmәdiyi sosial xidmәtlәrin
dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da
әhalinin sosial stabilliyinin hәm bazar, hәm dә
dövlәt tәrәfindәn qorunması ilә xarakterizә olunur
D)İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların
mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt,
qidalanmanın zәmanәtli sәviyyәsinin tәmin
edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün, zәmanәt verilmiş
minimal gәlirin әldә olunması
E)Sosialiqtisadi inkişaf üçün dövlәtin tam
mәsuliyyәti, istehsal vә paylanma prosesindә
dövlәtin monopolist funksiyası ilә xarakterizә
olunur
Idarәetmәnin hansı subyektlәri fәrqlәndirilir?
A)Baş subyektlәr
B)Sosial institutlar
C)әsas vә baş subyektlәr
D)Əsas subyektlәr
E)Işguzar müәssisәlәr
Nоrmаtivlәri funksiоnаl tәyinаtınа görә necә
bölmәk оlаr?
A)İstеhsаl, sаtış
B)İstеhsаl, sаtış, istеhlаk
C)Tехnikiiгtisаdi, tәşkilаti, sоsiаl
D)Sоsiаl, istеhsаl, sаtış
E)istеhsаl, sоsiаl, tехnikiiqtisаdi
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Minimаl zәruri qidа mәhsullаrı dәstinә dаxil deyil:
A)Yumurtа
B)Süd vә süd mәhsullаrı
C)Ət vә әt mәhsullаrı
D)Çörәk vә çörәk mәmulаtlаrı
E)müхtәlif növ turşulаr
Əmәk qabiliyyәtli yaş hәddinә hansı amil tәsir
göstәrir?
A)Siyasi fәallıq
B)Beynәlxalq miqrasiya
C)dövlәt qanunvericilik aktları
D)Ətraf mühit
E)Sahibkarlığın inkişafı
Əmәk potensialı hansı kateqoriyalara mәxsusdur?
A)Miqrasiya, inflyasia, rәqabәt
B)cәmiyyәt, müәssisә, fәrdi insan
C)Ərazi, inzibati, bәlәdiyyә
D)İqtisadiyyat, mәdәniyyәt, elm
E)Ölkә, şәhәr, kәnd
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Sosial infrastruktura sahәlәrinin inkişafı siyasәti
hansı tәdbirlәr sistemini әhatә edir?
A)Humanitar sferanın dövlәt tәrәfİndәn tam
dәstәklәnmәsi, bәlәdiyyә mәqsәdlİ proqramların
üstün sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә onlara
vәsaitlәrin ayrılması, tәhsİl, sәhiyyә
proqramlarının hәyata keçirİlmәsini
B)Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq
standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın
sosial siyasәtinin beynәlxalq standartlara uyğun
qanunvericilik bazasını tәmin etmәkyi
C)Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe
subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması
tәdbirlәrini
D)Sosial tәminatın yeni sisteminin yaradılması,
sosial kömәkliyin ünvanlılığı, bazar mexanizmi
әsasında sosial sektorun inkişafını
E)Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların
daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk, yenidәn
yaranmaq qabiliyyәti vә hәmçinin hәr bir tarixi
dövr üçün konkret iqtisadi tәzahür formasına malik
olmasını
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Əmәk ehtiyatlarının tәkrar bölgüsünün әsas
funksiyaları hansıdır?
A)Ümumi vә
xüsusi
B)iqtisadi vә sosial
C)Artım vә yüksәliş
D)İnzibati vә azad
E)Texniki vә humanitar
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İqtisadi fәal әhaliyә daxil deyil:
A)Mәşğul olan yeniyetmәlәr
B)İş axtaranlar
C)әmәk qabiliyyәtini tam şәkildә itirmiş әlillәr
D)Mәşğul olanlar
E)İşsizlәr
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Mәşğulluq vә әmәk siyasәti hansı vәzifәlәri әhatә
edir
A)Yeni iş yerlәrinin yaradIlması, müәyyәn xidmәt
sahәlәrinin fәalİyyәti, mәşğulluq fondunu, işsizliyә
görә müavinәtlәrinverİlmәsi, proqramın
hazırlanması
B)Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe
subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması
tәdbirlәri
C)Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq
standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın
sosial siyasәtinin beynәlxalq standartlara uyğun
qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial
qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
D)Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin
mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilmәsi üçün yeni
iş yerlәrinin yaradılması
E)Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların
daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk
Əhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsi necә müәyyәn
olunur?
A)İşsizlәrin qeyrifәal
әhaliyә nisbәti ilә
B)Mәşğul olanların iqtisadi fәal әhaliә nisbәti ilә
C)iqtisadi fәal әhalinin ümumi әhaliyә nisbәti ilә
D)İşsizlәrin iqtisadi fәal әhaliә nisbәti ilә
E)Mәşğul olanların vә işsizlәrin nisbәti ilә

Əmәk ehtiyatları hansı funksiyanı icra edir?
A)Biznesin formalaşması
B)İnformasiyanın toplanmasını
C)Enerjinin mәsrәflәrini
D)mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalı
E)İnvestisiyaqoyuluşu
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İnsan kapitalının fiziki kapitala bәnzәr cәhәtlәri
hansılardır
A)İnsan kapitalI fiziki vә mәnәvi aşınmaya mәruz
qalIr: zaman keçdikcә insanın imkanları
kasadlaşır, bİlgİlәri azalır,onların daşıyıcıları
tәnәzzülә uğrayır, biliklәr isә sadәcә olaraq
köhnәlİr
B)Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil
sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim
mövqe, uğur qazanma
C)İqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların
mәqsәdәuyğun bölgüsü, tәhsilә vә tibbi xidmәt,
qidalanmanın zәmanәtli sәviyyәsinin tәmin
edilmәsi, ehtiyacı olanlar üçün, zәmanәt verilmiş
minimal gәlirin әldә olunmasına sosial yardım
D)Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq
standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın
sosial siyasәtinin beynәlxalq standartlara uyğun
qanunvericilik bazasını tәmin etmәk, sosial
qanunvericilik sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq vә s.
E)Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe
subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması
Əmәk ehtiyatlarından istifadә mәrhәlәsindә hansı
proses mövcud deyil:
A)Əmәk mәhsuldarlığının artırılması
B)Əmәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
C)Mәşğulluğun tәmin edilmәsi
D)әhalinin tәbii hәrәkәti
E)İş yerlәrin attestasiyası vә tәkmillәşdirilmәsi
Işsizliyin hansı formaları mövcuddur?
A)Gözlәnilәn, tәbii, institutsional vә tsiklik
B)Ictimai, beynәlxalq, struktur, friksion, tәbii,
institutsional vә tsiklik
C)Tәbii, institutsional vә tsiklik
D)Friksion, tәbii, institutsional vә müәyyәn
olunmuş
E)struktur, friksion, tәbii, institutsional vә tsiklik
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Sosial sferada әmәk mәsrәflәrinin xüsusiyyәtlәrinә
aiddir:
A)Maddi texniki bazarın
modernlәşmәsi
B)Sosial sferanın әsas fondları
C)Kadrlar potensialı
D)sosial sferanın әmәk ehtiyatları
E)Iş yerlәri arasında olan mütәnasiblik
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Kapitalların hazırlanması vә ixtisasının artırılması
attestasiyasına aiddir:
A)Inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsindәn istifadә
olunması
B)Informasiya bazarının kmillәşdirilmәsi
C)yeni mütәrәqqi texnologiyalarının
mәnimsәnilmәsi
D)Mütәxәssislәrin test yolu ilә
müәyyәnlәşdirilmәsi
E)Elmi-texniki tәrәqqinin son nailiyyәtlәrinin
istehsalata tәtbiqi
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Əmәk mәhsuldarlığının artırılması ilә bağlı işdәn
azad olunma sәbәblәrinә aid deyil:
A)İstehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsinin artırılması
B)ETT
C)Əmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
D)İstehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
E)әmәk münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
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Dövlәtin sosial müdafiә resursları hansı
mәnbәlәrdәn formalaşır?
A)Əmәk gәlirlәri,
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr vә sosial sığorta
ödәnişlәri
B)dövlәt büdcәsinә yığılan vergilәr, mәcburi
dövlәt sosial sığorta ödәmәlәri, xüsusi vәsaitlәr
C)Birbaşa vәsaitlәr vә mәcburi dövlәt sosial
sığorta ödәmәlәri
D) Işsizliyә görә ödәnişlәr, dövlәt büdcәsinә
yığılan vergilәr, mәcburi dövlәt sosial sığorta
ödәmәlәri vә xüsusi vәsaitlәr
E)Işçilәrin әmәk haqqı, vәtәndaşların әmanәt
banklarında olan әmanәtlәri, dövlәt istiqrazları vә
digәr qiymәtli kagızlar, tәqaüdlәr vә sosial
müavinәtlәr
Əmәk resurslarının bölgüsü hansı mәqsәdә xidmәt
edir?
A)İstehsalın artırılmasına
B)İş yerlәri üzrә kadrların yerlәşdirilmәsinә
C)İstehsal mәsrәflәrinin azaldılmasına
D)iqtisadiyyatın işçi qüvvәsinә olan tәlәbatının
ödәnilmәsinә
E)Əmәk ehtiyatları ilә bağlı dövlәt nәzarәtinin
aparılmasına
Ərazi hәddlәrini keçәrәk insanların yerdәyişmә
prosesi necә adlanır
A)Adaptasiya
B)Tәnzimlәmә
C)miqrasiya
D)İş qüvvәsinin hәrәkәti
E)Tәbii artım
Əmәk ehtiyatlarlının sayı hansı amildәn birbaşa
asılıdır?
A)Texniki
B)Erqonomik
C)Estetik
D)Sanitar-qiqiyenik
E)demoqrafik
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Sosial sahәlәrin inteqrasiyası potensialına daxildir:
A)Nәqliyyat vә rabitә infrastrukturları
B)Yanacaq resursları vә s
C)Əmәk ehtiyyatları, onların cins, yaş vә peşә
tәrkiblәri
D)tәbii resurslar
E)Elmi texniki tәrәqqinin inkişafı
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Aşağıdakılardan sosial yardıma aid edilmәyәn
hansıdır?
A)Müxtәlif növ güzәştlәr
B)tәqaüdlәr
C)Maliyyә yardımı
D)Sosial transferlәr
E)Dotasiyalar
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Tәminat sistemindә әsas istiqamәt:
A)Birdәfәlik rüsumlar
B)Transfertlәr
C)iş yerlәri
D)Müavinatlar
E)Kollektiv istehlak
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Sosial standartlar nәdir?
A)Böhran dövründә aztәminatlı әhali tәbәqәlәri
üçün
B)Sosial xidmәtlәr minimumudur
C)Bütün vәtәndaşlara onların әmәk nailiyyәtlәri
nәzәrә aınmadan vә ehtiyacı olması yoxlamadan
rifah vә xidmәtlәrin tәklif edilmәsidir
D)Əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyalarına sosial
zәmanәt kimi ifadә
E)vәtәndaşların konstİtusiyada nәzәrdә tutulan
sosial zәmanәt
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Rifah dövlәti modeli xarakterizә olunur
A)Dövlәtin sosial sferanın idarә olunmasında
böyük mәsuliyyәti, yüksәk vergi faizlәri ilә
xarakterizә olunur
B)Bazarın tәmin edә bİlmәdiyi sosial xidmәtlәrin
dövlәt tәrәfindәn tәqdim olunması vә bununla da
әhalİnin sosial stabillİyinin hәm bazar, hәm dә
dövlәt tәrәfindәn qorunması İlә xarakterizә olunur
C)Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe
subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması
tәdbirlәri, idarәetmә
D)Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial
fondların formalaşdırılması üçün, bütün
maliyyәiqtisadi
D)Amillәrdәn istifadә prinsipi; sosial münasibәt
göstәrmә prinsipi
E)Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq
standartları müәyyәnlәşdirmәk, Azәrbaycanın
sosial siyasәtinin beynәlxalq standartlara uyğun
qanunvericilik bazasını tәmin etmәk
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Cәmiyyәtdә gedәn sosial proseslәrin
tәnzimlәnmәsi üçün dövlәtin sosial siyasәtindә
hansı istiqamәtlәr nәzәrdә tutulur
A)Əhalİnin gәlİrlәri siyasәtinin ümumi mәsәlәlәri,
әmәk haqqı siyasәti, sosial partnyorluq, sosial
sığorta, әmәyin mühafizәsi vә vәtәndaşların әmәk
hüquqlarının müdafiәsi, mәşğulluq siyasәti,
demoqrafik siyasәt
B)Sosial qanunvericiliyә dair beynәlxalq
standartları müәyyәnlәşdirmәk
C)Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtinin
mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilmәsi üçün yeni
iş yerlәrinin
yaradılması
D)Tәlәbatın dialektik vә tarixi xarakteri, onların
daimi dәyişmәk, artmaq, tәkmillәşmәk
E)Qabiliyyәtin, bacarığın müxtәlifliyi, tәhsil
sәviyyәsi, professional vәrdiş, risk, bazarda hakim
mövqe, uğur qazanma
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Aşağıdakılardan sosial müdafiә sisteminin әsas
istiqamәt vә formalarına aid deyil:
A)Qiymәtlәrә dotasiyaların ayrılması
B)Əhali gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi
C)Imtiyazların verilmәsi
D)xidmәt vә rifahların bölgüsü formasında
E)Sosial tәminat vә sosial yardım

53

Vәtәndаşlаrın Kоnstitusiyаdа nәzәrdә tutulаn
sоsiаl zәәmаnәt sаhәsindә hüquqlаrının tәmin
еdilmәsi vаsitәsi nәdir?
A)Gәlirlәr
B)sоsiаl stаndаrtlаr
C)Sosial transfertlәr
D)Pensiya
E)Sığorta
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Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin sosial
siyasәti necә formalaşmalıdır
A)Şәxsi kapitalına görә әhalinin gәlİrlәrinin
artması tәmin olunsun, cәmiyyәtin iqtisadi vә
sosial mәsulİyyәtinin artması yolu İlә himayәdarlıq
aradan qaldırılsın, әhalİnin sosial müdafiәsi
mexanizmi yaradılsın
B)Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe
subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması
tәdbirlәri, idarәetmә
C)Əhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq
dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, әhali mәşğulluğunun
effektli tәmin olunması, sosial infrastrukturun
әhәmiyyәtli dәrәcәdә yaxşılaşdırılması
formalaşmalıdır
D)Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә insanların
mәqsәdә uyğun fәaliyyәtinin әsas şәrti kimi
tәlәbatın dәrk edilmәsi, cәmiyyәt üzvlәrinin
rifahını maksimum tәhlil edәn hәyat şәraitinin әldә
edilmәsi
E)Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әhalinin hәyat
sәviyyәsinin vә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq,
bazar münasibәtlәrinә uyğun gәlәn yeni sosialsinfi
Sosial mudafiәnin әsas istiqamәtlәri hesab
olunmur:
A)Ailәnin sosial
mudafiәsi
B)Əmәk qabiliyyәti olmayanların sosial mudafiәsi
C)Əmәk qabiliyyәtli әhalinin sosial mudafiәsi
D)Uşaqların sosial mudafiәsi
E)şirkәtinin sosial müdafiәs
Sosial yardım hansı müddәtә tәyin edilir?
A)3 ay müddәtinә
B)1,5 il müddәtinә
C)1 İl müddәtinә
D)2 il müddәtinә
E)6 ay müddәtinә
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Sosial xidmәtlәrin növlәri üzrә qruplarından deyil:
A)Pullu xidmәtlәr qrupu
B)Kömәkçi xidmәtlәr qrupu
C)Pulsuz xidmәtlәr qrupu
D)Güzәştli xidmәtlәr qrupu
E)әlavә xidmәtlәr qrupu
Dövlәtin vәtәndaşlara vә ailәlәrә müәyyәn şәraitin
reallaşması üçün hәyata keçirdiyi xidmәtlәrin
mәcmusu necә adlanır?
A)sosial xidmәt
B)Sosial müavinәt
C)Sosial pensiya
D)Sosial sığorta
E)Sosial tәzminat
Əlillәrin sosial müdafiәsi haqqında Azәrbaycan
Respublikası qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?
A)1993
B)1992
C)1990
D)1997
E)1996
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Sosial yardım almaq hüququna malik olan әhali
kateqoriyalarını müәyyәn etmәk üçün hansı
göstәricidәn istifadә olunur?
A)Himayәdarlıqdan
B)Yoxsulluq hәddidәn
C)kasıblıq sәviyyәsidәn
D)Inflyasiyadan
E)Böhran vә qıtlıqdan
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İstehlak davranışana tәsir edәn amil hansıdır?
A)Tәhsil sәviyyәsi
B)Qiymәt imdeksi
C)Ailә tәrkibi
D)әhali gәlirlәri
E)İş yerlәri
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Sosial sferada özәllәşmәnin dinamikası vә
tәkmillәşmәsi dedikdә başa düşülür:
A)Nisbәtin tәnzimlәnmәsi
B)iqtisadi artımın әsas amili
C)İqtisadi inkişafdan geri qalma
D)İqtisadi artıma mәnfi tәsir etmә
E)Tәnzimlәnmә
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Əhalinin istehlakı hansı prinsiplәr әsasında
formalaşır?
A)Xarici-iqtisadi
әlaqәlәr
B)istehsal, bölgü, mübadilә
C)İstehsal olunmuş milli mәhsul
D)Tәşkilatiiqtisadi amillәr
E)Coğrafiiqtisadi amillәr
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Tәlәbatın ödәnilmәsi meyarına daxildir:
A)Region istehlakı
B)Adam başına istehlak
C)Minimum istehlak
D)maksimum istehlak
E)Ailә istehlakı
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Tәlәbatın sosial mәnasına nә aiddir?
A)Hәrtәrәfli inkişaf
B)Hәyat sәviyyәsi
C)yoxsulluğun azalması
D)İnkişaf
E)Mәnәviyyat
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Dövlәt tәlәbatı hansı yollarla tәnzilmlәyir?
A)İqtisadi yolla
B)sosial müdafiә yolu ilә
C)Gәlirlәr vaistәsilә
D)İstehsal yolu ilә
E)İnzibati yolla
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Ticarәt sahәlәrinin sosial meyarlarını hansı
göstәricilәr tәşkil edir?
A)әhalİnin alıcılIq
qabiliyyәtinә uyğun әmtәә bazarı
B)Sosial sığorta
C)Pensiya sisteminin islahatları
D)Əmtәә vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsi sferası
E)Sosial yardım
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Əmlakın girov qoyulması yolu ilә uzunmüddәtli
borc necә adlanır?
A)Kommersiya kreditlәri
B)Istehlak krediti
C)ipoteka krediti
D)Dövlәt krediti
E)Beynәlxalq kredit
Xidmәt sferası necә tәsniflәşdirirlir?
A)Xidmәtin növündәn asılı olaraq
B)Xidmәtin inkişafsәviyyәsinә görә
C)İstehsala uyğun olaraq
D)istehlak tәlәbatına uyğun olaraq
E)İqtisadi mexanizmlәrlә
Tәhsil investisiyası nәdir?
A)Tәhsil krediti
B)tәhsilin inkişafına sәrmayә qоyuluşu
C)İnsan kapitalı
D)Tәhsilin maliyyәlәşdirilmәsi
E)Sistemlәşdirilmiş bilik, bacarıq vә vәrdişlәrin
mәnimsәnilmәsi prоsesi vә оnun nәticәsi
Elmin normativ göstәricilәrinә аid dеyil:
A)Elmİ-tехniki priоrİtеtlәr
B)Elmi işçilәrin sayı, maddi – texniki bazası
normaları
C)Hәr manat kapital qoyuluşunun verdiyi nәticә
D)Elmә qoyulan kapital qoyuluşunun ümumi
daxili mәhsulda hәcmi
E)Elmi işçilәrin sosial tәminatı göstәricilәri
Orta ixtisas tәhsili pillәsindә aşağıdakı tәhsilalma
formaları müәyyәn edilir. Hansı doğru deyil?
A)Distant (mәsafәdәn)
B)Evdә tәhsİl
C)Qiyabi
D)Əyani
E)Sәrbәst (eksternat)
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Azәrbaycanda elmә ayrılan vәsait ümumi daxili
mәhsulun neçә faizini tәşkil edir?
A)0,2%
B)0,6%
C)0,4%
D)0,1%
E)0.8%
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Rezidenturada tәhsil müddәti neçә ildir?
A)4-5 il
B)1-3 il
C)2-5 İl
D)1-4 il
E)3-5 il
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Sahibkarlığın inkişafının tәnzimlәnmәsinin әsas
istiqamәtlәrinә aiddir A)Strateji planlaşma
B)Investisiya qoyuluşu
C)Tәşkilati quruluş
D)Malİyyә vergi mexanizmi
E)Marketinq planlaşması
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Sоsial sәmәrәlilik nәdir?
A)Sоsial-iqtisadi sәmәrәlİlİyin bir hissәsidir vә
cәmiyyәt üzvlәrinin hәyat tәrzinin
fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә tәsir göstәrәn
tәdbirlәr vasitәsilә müәyyәn edilir
B)Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә
edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
C)Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәrindә vә ya
ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә
alınan sоn iqtisadi nәticәni göstәrir
D)Bu sәmәrәlilik fоrmasının meyarı ümdә
resurslar hesabına istehsal nailiyyәtlәrinin
maksimal artmasıdır
E)Bütün cavablar düzdür
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Sоsialyönümlülük insan tәlәbatını ödәyәn hansı
sahәlәrin inkişafını tәmin edir?
A)Istehsal nailiyyәtlәrinin maksimal artmasını
B)Sәhiyyә, tәhsİl, mәnzİl, mәişәt vә digәr insan
tәlәbatını ödәyәn sahәlәrin inkişafını
C)Iqtisadiyyatın müхtәlif sahәlәri vә ayrılıqda hәr
hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn
iqtisadi nәticәni
D) Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә
edilmәsinә çәkilәn хәrclәri
E)Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsini
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Sahibkarlığın sоsial-iqtisadi mahiyyәti hansı
әsaslarda daha geniş tәdqiq оlunur?
A)Əmәk fәaliyyәtindә
B)Fәrdi tәsәrrüfatda
C)Real gәlirlәrdә
D)Əhalİ mәşğulluğunda rоlu vә yeni iş yerlәrinin
açIlması baхımından
E)Ölkәnin inkişafında
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Sahibkarlığın sоsial mövqeyinә nә daxildir?
A)Bütün cavablar düzdür
B)istehsal vә istehlak bazarında әmtәә vә хidmәt
tәkli¬fini tәmin etmәklә әldә оlunan sәmәrә ilә
ölçülür
C)Şәxsi , iqtisadi , tәşkilati tәrәfdәn ölcülür
D)Fәrdi tәsәrrüfat, ölkә tәsәrrüfatını tәmin etmәklә
ölcülür
E)Ölkә tәsәrrüfatından әldә edilәn sәmәrә ilә
ölcülür
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Sosial dövlәtin mövcud şәrtlәri vә onun xüsusi
әlamәtlәrinә aiddir:
A)Vәtәndaşların yüksәk
mәnәvi sәviyyәsi;mülkiyyәtçilәrә zәrәr vermәdәn,
gәlİrlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi üzrә tәdbirlәrin
hәyata keçirİlmәsinә imkan yaradan güclü iqtisadi
potensial
B)Iqtisadiyyatın müхtәlif sahәlәrindә vә ya
ayrılıqda hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә
alınan sоn iqtisadi nәticә
C)Dövlәt büdcәsinin, sоsial fоndun, müәssisә vә
tәşkilatların gәlirlәrinin fоrmalaşması
D)Fәrdi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi prоsesindә
mövcud ictimai istehsal prоseslәri şәraitindә
bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәr
E)Istehsala çәkilәn хәrclәrin hәr manatına verdiyi
sәmәrә
Dövlәtin sosial funksiyası dedikdә nәyi nәzәrә
almaq lazımdır?
A)Əhalinin sosial müdafiә
olunmayan tәbәqәlәrinә dәstәk
verilmәsi;insanların әmәk vә sağlamlığının
qorunması; vergi
qoyulyuşu, dövlәt büdcәsi, xüsusi sosial
proqramlarının vasitәsi ilә müxtәlif sosial
tәbәqәlәr arasında gәlirlәrin yenidәn
bölüşdürülmәsi
B)Iqtisadiyyatın müхtәlif sahә¬lәri vә ayrılıqda
hәr hansı bir müәssisәdә mütlәq ölçüdә alınan sоn
iqtisadi nәticәn
C)Ayri-ayrı şirkәtlәr sәviyyәsindә sоsial sәmәrә
hәmin şirkәtlәrin dövlәt gәlirlәrinin vә fәrdi
gәlirlәrin fоrmalaşmasında vә dinamikasındakı
rоlu
D)Fәrdi tәşәbbüskarlıq amillәri
E)Istehsalın sоn nәticәsinin, hәmin nәticәnin әldә
edilmәsinә çәkilәn хәrclәr
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Sosialyönümlü iqtisadiyyatın zәmanәti necә ifadә
olunur?
A)Sosial iqtisadi sistem,
bütün mülkiyyәt növlәri, hәyat tәrzinin
formalaşması
B)Bütün mülkiyyәt formaları
C)Vәtәndaşların şәxsi azadlığı, bazar rәqabәtinin
sәrbәstlİyi, qiymәtqoyma vә s. mİllİ mәhsulun
әmәyә görә әdalәtlİ bölgüsü, әhalinin maddi
mühafizәsi
D)Sosial iqtisadi sistem
E)Hәyat tәrzinin fоrmalaşmasında әsaslı surәtdә
tәsir göstәrәn tәdbirlәr
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Gәlirli marketinq obyekti kimi cıxış edir:
A)Tәsiscilәr
B)Dövlәt idarәetmә orqanları
C)kütlәnin müәyyәn hissәsi
D)Fondlar
E)Sponsorlar
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Sosial sferada dövlәt mülkiyyәtinin yenidәn tәşkili
mәrkәzlәrinә aiddir:
A)Gәlir әldә etmәk
B)Bazara çıxmaq
C)Marketinqi dәyişdirmәk
D)Sәmәrәlİlİyi artırmaq, investisiya cәlb etmәk
sosial müdafiәni qәrarlaşdIrmaq
E)Istehlakçı cәlb etmәk
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Sosial sferanın inteqrasiya potensialına daxildir:
A)Nәqliyyat vә rabitә infrastrukturları
B)Yanacaq resurslarI vә s.
C)Əmәk ehtiyyatları, onların cins, yaş vә peşә
tәrkiblәri
D)tәbii resurslar
E)Elmi texniki tәrәqqinin inkişafı
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Sosial inkişafın dövlәt tәnzimlәnmәsi dedikdә nә
başa düşülür?
A)Əhalinin hәyat sәviyyәsi,
әhalinin hәyat tәrzi, әhalinin hәyat şәraiti, әmәk
haqqı, sosial müdafiә, sosial sığorta problemlәri
B)Dövlәtlә әhalİ vә әhalİ tәlәbatını tәmin edәn
obyektiv mexanizmlәrin idarә olunması mәcmusu
C)Sosial müdafiә tәdbirlәrinin elmi әsaslarının
işlәnmәsi, elm, tәhsil, mәdәniyyәt sahәlәrinin
sosial aspektlәrinin tәdqiqi
D)Tәlәbat, әhalinin gәlirlәri, alıcılıq qabiliyyәti vә
onların dinamikası, әhalinin maddi vә mәnәvi
nemәtlәr istehlakı, sosial obyektlәrin inkişafı
xüsusiyyәtlәri vә qanunauyğunluqları, hәyat
sәviyyәsi, hәyat tәrzi
E)İnsanın hәyat fәaliyyәti, hәyat tәrzi, davranışı,
qәrar qәbulu, onun mәhsuldarlığı ilә bağlı olub
iqtisadi inkişafın nәticәsi, hәlledici, tәyinedici
amilidir

Sosial transfertlәrә hansı gәlirlәr aid edilir?
A)Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş minimum
yaşayış sәviyyәsindә olan ailәlәrişsizlәr, tәlәbәlәr,
әlillәr, ailә başçısını itirәnlәr, çox uşaqlı ailәlәr
B)Əmәk sәrfindәn asılı olmayan gәlİrlәrişsizlәrә
vә aztәminatlI әhalİyә müavinәtlәr, pensiyalar vә
yardımlar, dövlәtin sosial sığorta ödәnişlәri
C)Yaş, cins әlamәtlәrinә, sosial vәziyyәtinә görә
fәrqlәnәn әhali qrupları әmәk qabiliyyәtli әhali,
pensiyaçılar, әlillәr,
uşaqlar vә s
D)Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya
toplayan, informasiyanı bölüşdürәn qanunlar
E)Əhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinә dövlәt
tәrәfindәn müxtәlif formalarda göstәrilәn
yardımlarsosial ödәnişlәr, müavinәtlәr, icbari
ödәnişlәrdәn güzәştlәr vә s.
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Sosial-mәdәni inkişafda planlaşdırma funksiyası
hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır?
A)Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu,
mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk
haqqı sistemi, marketinq vә satış
B)Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk
intizamını möhkәmlәndirmә
C)Fasİlәsizlik, dәqiqlİk, dürüstlük, әhatәlİlik,
tamamlIlıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı,
planproqnozların optimallığı
D)Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma,
problemin olması
E)Operativ, taktiki, strateji
Sosial inkişafın tәnzimlәnmәsinin idarәetmә
funksiyalarına daxildir:
A)Texniki inkişaf,
texniki hazırlIq, malİyyә vә mühasibat uçotu,
mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk
haqqı sistemi, marketinq vә satış
B)Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk
intizamını möhkәmlәndirmә
C)Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt,
proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
D)Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin
proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn
nәticәlәrә nail olunması
E)Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları,
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Sığortalı ilә sığortaçı arasında sazişdir. Bu
müqavilәyә görә sığortaçı sığorta hadisәsi zamanı
sığortalıya sığorta ödәnişi vermәyi, sığortalı isә
müәyyәnlәşdirilmiş müddәtlәrdә sığorta haqqını
ödәmәyi öhdәsinә götürür:
A)Razılaşma
B)Ümumi sığorta daxili
C)Frontinq sazişi
D)Sığorta şәhadәtnamәsi
E)Sığorta müqavİlәsi.
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Sosial sığorta fondlarının artması zәrurәtini
yaradan amillәrdәn deyil:
A)Muzdlu işçilәrin sayının artması
B)Hәyat standartarının yüksәlmәsi
C)Minimal dövlәt zәmanәtlәrinin yüksәlmәsi
D)Əhalİnin artmasI
E)Əhalinin ümumi yaşlaşması
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İnsanın hәyat fәaliyyәtini qorumaq mәqsәdi
daşıyan ödәmәlәr vә xidmәtlәrә aid deyil:
A)Hamilәlik vә doğuşa görә müavinәtlәr
B)Ailә başçısının itirildiyinә görә pensiyalar
C)Sanatoriyalarda müalİcә
D)Qocalar evindә saxlanma
E)İş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә
müavinәtlәr
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Hәr bir sığorta şirkәtinin sәmәrәli fәaliyyәti nә ilә
bağlıdır?
A)Onun maddi-texniki
bazası ilә bağlıdır
B)Onun maliyyә vәsaiti ilә bağlıdır
C)Onun risklәri vә sığorta olunanların sayı ilә
bağlIdır
D)Onun risklәri vә ödәmә faizi İlә bağlıdır
E)Onun iqtisadi әlaqәlәri ilә bağlıdır
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Pul müavinәtlәrinin hansı növlәri vardır?
A)Sosial sığorta üzrә, univevsal vә yardımlar
B)sosial sığorta üzrә, universal vә sosial
müavinәtlәr
C)Univevsal vә sosial müavinәtlәr
D)Sosial sığorta üzrә vә sosial müavinәtlәr
E)Sosial sığorta vә univevsal müavinәtlәr
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Mәcburi dövlәt sosial sığorta haqqı ödәyicilәri:
A)özünü vә ya başqasını sosial sığortaedәn
şәxslәrdir
B)Başqasını sosial sığortaedәn şәxslәrdir
C)Pensiya alan şәxslәrdir
D)Bütün işlәyәn şәxslәrdir
E)Özünü sosial sığortaedәn şәxslәrdir
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Dövlәt Sosial Sığorta Sistemindә Fәrdi Uçot
Haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә
vaxt qәbul olunub?
A)27 noyabr 2004-cü il
B)27 noyabr 2003-cü il
C)27 noyabr 2002-ci il
D)27 noyabr 2000-ci il
E)27 noyabr 2001-ci İl
Sosial proslәrin әlaqә vә aslılıqlarının aşkar
edilmәsi üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır?
A)Mürәkkәb
B)Analİtik
C)Quruluş
D)Tipik
E)Sadә
Bunlardan hansı sosial sfera sahәlәrinә aid deyil?
A)Rekreasiya vә sosial tәminat
B)Sәrnişin nәqliyyatı
C)Mәdәniyyәt vә incәsәnәt
D)yüngül sәnaye
E)Mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
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Sosial sferada islahatların aparılması
istiqamәtlәrinә aid deyil:
A)Ekoloji tәhlükәsizlİk
B)Sosial sığorta
C)Pensiya sisteminin islahatları
D)Əmtәә vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsi sferası
E)Sosial yardım
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Sosial sfera sahәlәrindә әsas fondların ümumi
dәyәri neçә faiz tәşkil edir?
A)65 %
B)75 %
C)80 %
D)85 %
E)70 %

