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Sakit Yaqubov, Ramiz Cavadov 

Azərbaycanın əmək bazarının müasir vəziyyətinin statistik tədqiqi 

Xülasə 

Məqalədə 2005-2017-ci illəri əhatə edən zaman kəsiyində Azərbaycanın əmək bazarının quruluş 

və dinamikası statistik təhlil edilir. Əhalinin səmərəli məşğulluğunun və layiqli həyat şəraitinin təmin 

edilməsi baxımından əmək bazarında həyata keçirilən islahatların müsbət nəticələri elmi cəhətdən 

əsaslandırılır. Ölkədə əmək ehtiyatlarının dinamik artımını, elmi texniki tərəqqinin və iqtisadi proseslərin 

idarə olunmasında informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqini nəzərə alaraq kadr hazırlığı ilə məşğul 

olan təlim və tədris müəssisələrinin öz işlərini müasir əmək bazarının tələbləri baxımından 

təkmilləşdirməsinə ehtiyac olduğu göstərilmişdir. 

 

Сакит Ягубов, Рамиз Джавадов 

Статистический анализ современного состояния рынка труда Азербайджана 

Резюме 

В данной статье проводится статистический анализ динамики и структуры рынка труда в 

Азербайджане в период 2005-2017 годов. Положительные результаты проводимых социально-

экономических реформ научно обосновываются с точки зрения рациональной занятости и 

обеспечения достойных условий жизни. Учитывая динамический рост трудовых ресурсов, научно-

технический прогресс и расширенное применение информационных технологий в управлении и 

осуществлении экономических процессов, учреждения, которые занимаются подготовкой и 

обучением кадров должны усовершенствовать свою деятельность в соответствии с требованиями 

современного рынка труда. 

 

Sakit Yagubov, Ramiz Javadov 

Statistical analysis of the current situation of the labour market at Azerbaijan 

Summary 

This article provides a statistical analysis of dynamics and structure of the labour market at 

Azerbaijan in the period 2005-2017. In terms of rational employment and decent living conditions, the 

positive results of ongoing socio-economic reforms are scientifically justified. Given the dynamic growth 

of labour resources, technological progress and expanded use of information technology in the 

management and implementation of the economic processes, institutions that are engaged in training and 

education of personnel should improve their work in the requirements of modern labour. 

Açar sözlər: əmək ehtiyatları, iqtisadi fəallıq, məşğulluq, işsizlik, muzdlu işçi. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, экономическая активность, занятость, безработица, 

наемный работник. 

Keywords: labour resources, economic activity, employment, unemployment, employees. 
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Vahid Abbasov, Sevil Məhərrəmova  

Qiymətlər kənd təsərrüfatında geniĢ təkrar istehsalın tənzimlənməsi vasitəsi kimi 

Xülasə  

Məqalədə qiymətlərin tənzimlənməsinin kənd təsərrüfatında geniş təkrar istehsalın həyata 

keçirilməsində əhəmiyyəti ilə bağlı məsələlər şərh edilmişdir. Fərdi sahibkarlıq subyektlərində və kənd 

təsərrüfatı müəssisələrində əmtəə istehsalının rentabellik səviyyələri müqayisə edilərək bunun istehsalçı 

qiymətlərlə əlaqədar olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Kənd təsərrüfatında sahələrarası əlaqələri 

formalaşdıran emal sənayesi, onun əsas və dövriyyə fondlarının istehsal edilən sahələrində qiymət artımı 

ilə əlaqədar baş verən fərqli tendensiyalar aşkarlanmışdır. Kənd təsərrüfatında yeni qiymət sisteminin 

formalaşdırılmasına və qiymətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinə dair elmi əsaslandırılmış 

təkliflər verilmişdir. 

 

Вахид Аббасов, Севиль Магеррамова 

Цены - как средство регулирования расширенного воспроизводства  

в сельском хозяйстве 

Резюме 

В статье излагается важность регулирования цен при осуществлении воспроизводственного 

процесса в сельском хозяйстве. Сравнивая рентабельность товарного производства в субъектах 

индивидуального предпринимательства и сельскохозяйственных предприятиях, было установлено, 

что оно связано с ценами производителей. Выявлены различные тенденции, происходящие в связи 

с ростом цен в обрабатывающей промышленности и в его производственных отраслях основных и 

оборотных фондов, которые формируют межотраслевые отношения в сельском хозяйстве. 

Сделаны научно обоснованные предложения по формированию новой системы цен в сельском 

хозяйстве и совершенствованию ценового регулирования. 

 

Vahid Abbasov, Sevil Maharramova 

Prices - as a means of regulating expanded reproduction in agriculture 

Summary 

The article outlines the importance of price regulation in the implementation of large-scale 

agricultural production. Comparing the profitability of commodity production in individual 

entrepreneurship and agricultural enterprises, it was found that it is associated with producer prices. 

Various trends associated with rising prices in the manufacturing industry, in the production of the main 

and working capital, which form the inter-branch relations in agriculture were identified. Scientifically 

substantiated proposals on the formation of a new price system in the agriculture and improving the price 

regulation were presented. 

 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, geniş təkrar istehsal, tənzimləmə, rentabellik, qiymət sistemi.  
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Ключевые слова: сельское хозяйство, расширенное воспроизводство, регулирование, 

рентабельность, система цен. 
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Sədi Əbdürəhmanov, Fuad Mahmudov 

Kruizlərin dünya turizmində rolu 

Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi kruizlərin hazırkı vəziyyəti, inkişafı və gələcəkdə proqnozlaşdırılan 

perspektivlərinin ölkələrin turizm sahəsində olan rolunun araşdırmasından ibarətdir. Kruiz turizmi 

turistlərə su nəqliyyatı vasitəsilə su üzərində müxtəlif ərazilərin kəşf edilməsinə, həmin ərazilərdə səyahət 

etməklə bərabər müxtəlif ekskursiyaların təşkil olunmasına imkan yaradan su nəqliyyatının ən populyar 

növlərindən biridir. Beləliklə, kruiz turizmi müasir dövrdə turistlərin istirahəti üçün müasir yeniliklərlə və 

bol əyləncələrlə təmin olunmuş turizm məhsulu ilə təmin edir. Kruiz turizminin böyük perspektivlərə 

malik olması bu turizm növündə ixtisaslaşan ölkələrə böyük üstünlüklər qazandırır və onların turizmdə 

inkişaf etmələrinə, həmçinin turizmdən əldə olunan gəlirlərini artırmalarına səbəb olur. 

 

Сади Абдурахманов, Фуад Махмудов 

Роль круизов в мировом туризме 

Резюме 
Основной целью исследования является изучение текущего состояния круизов, их развития 

и будущих перспектив стран в области туризма. Круизный туризм является одним из самых 

популярных видов водного транспорта, позволяющий туристам с помощью водного транспорта 

исследовать различные территории на водной поверхности и, наряду с путешествием на этих же 

территориях, организовывать различные экскурсии. Таким образом, круизный туризм 

предоставляет туристические продукты с современными инновациями и множеством развлечений 

для туристов. Большие перспективы круизного туризма дают странам, специализирующимся в 

этом типе туризма, множество преимуществ для ускорения развития туризма и увеличения 

доходов от туризма.  

 

Sadi Abdurahmanov, Fuad Mahmudov 

The roles of cruise in the world tourism 

Summary 

The main purpose of the research is to examine the current state of the cruises, their development 

and the future prospects of the countries in the field of tourism. Cruise tourism is one of the most popular 

types of water transport, allowing tourists to explore various areas on the water surface with the help of 

water transport and, along with traveling in the same areas, organize various excursions. Thus cruise 

tourism provides touristic products with modern innovations and plenty of entertainment for the tourists. 

The great prospects of cruise tourism give the countries specializing in this type of tourism a great deal of 

advantages to develop tourism and increase income from tourism.  

 

Açar sözlər: kruiz, kruiz turizmi, turizm, turizm məhsulu, su nəqliyyatı. 

Ключевые слова: круиз, круизный туризм, туризм, туристический продукт, водный транспорт.  

Keywords: cruise, cruise tourism, tourism, tourism product, water transport. 
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Saleh Mövlamov, ġahin Mustafayev  

Azərbaycanda su istehlakının statistik tədqiqi 

Xülasə 

Məqalədə ölkənin milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi olan su təhlükəsizliyi kimi ən vacib dövlət 

məsələsindən, eləcə də ölkələr və regionlar üzrə şirin su ehtiyatlarının qeyri-bərabər  paylanması və 

onların çirklənməsinə dair problemlərdən bəhs olunur. 

Məqalədə əsas iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əlavə dəyər, su istehlakı, əhalinin sayı müqayisəli 

təhlil edilmiş, həmin göstəricilərin dinamik sıraları və müvafiq qrafikləri, həmçinin sadə statistik modellər 

vasitəsilə 2050-ci ilədək proqnozlar verilmişdir. İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı üçün əsas təbii sərvət 

hesab edilən su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi, yeni texnoloji innovasiyaların tətbiqi, aşağı su tutumlu 

iqtisadi fəaliyyət növlərinə transformasiya, idxal olunmuş suyun tənzimlənməsi, ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısının alınması yolları araşdırılmışdır.      

 

Салех Мовламов, Шахин Мустафаев 

Статистическое исследование водопотребления в Азербайджане 

Резюме 

В статье речь идет о такой важной составляющей национальной безопасности как водная 

безопасность, а также о проблемах, касающихся неравномерного распределения и загрязнения 

запасов питьевой воды по странам и регионам. 

В статье проведен сравнительный анализ добавленной стоимости, потребления воды, 

численности населения по основным видам экономической деятельности, даны динамические 

ряды и соответствующие графики этих показателей, а также прогнозы до 2050-го года с 

использованием простых статистических моделей. Для устойчивого развития экономики 

исследованы пути эффективного использования водных ресурсов, являющихся основным 

природным богатством, применения новых технологических инноваций, перехода к видам 

экономической деятельности с низким водопотреблением, регулирования импортируемой воды и 

предотвращения загрязнения окружающей среды.    

 

Saleh Movlamov, Shahin Mustafayev 

Statistical survey of water consumption in Azerbaijan 

Summary 

The article deals with the most important state task as water security, which is an integral part of 

the country's national security, as well as problems related to the uneven distribution and contamination 

of drinking water by countries and regions. 

The article contains a comparative analysis of value added, water consumption, population size by 

main types of economic activity, time series and corresponding graphs of these indicators, as well as 

forecasts up to 2050 using simple statistical models. For the sustainable development of the economy, the 

ways of efficient use of water resources, which are the main natural resources, the use of new 
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technological innovations, the transition to economic activities with low water consumption, regulation of 

imported water and the prevention of environmental pollution have been studied. 

 

Açar sözlər: su tutumu, su verimi, su istehlakı, adambaşına su istehlakı, su təhlükəsizliyi, çirkab sular, 

içməli su mənbələri, dəniz suyundan istifadə, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə, meşələrin qorunması.   

Ключевые слова: водоѐмкость, водоснабжение, водопотребление, водопотребление на душу 

населения, водная безопасность, грязная вода, источники питьевой воды, использование морской 

воды, эффективное использование природных ресурсов, охрана лесов. 

Keywords: water retention, water supply, water consumption, water consumption per capita,  water 

safety, waste water, source of drink water, use of marine water, efficient use of natural resources, forest 

protection. 
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Aida Ġbrahimova, Zərifə Nağıyeva 

Ticarətdə statistik tədqiqatlar 

Xülasə 

Məqalədə statistik məlumatların toplanmasında seçmə müşahidə üsulunun əhəmiyyəti 

vurğulanmış və başdan-başa müşahidə ilə müqayisədə üstünlükləri qeyd edilmişdir. Statistik tədqiqatların 

ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikaya əsaslanması məqalədə öz əksini tapmışdır. Statistik tədqiqatın 

mərhələləri və nəticənin qiymətləndirilməsi üsulları verilmişdir. Göstərilmiş metodologiya ticarət 

statistikası şöbəsinin məlumatlarına tətbiq edilmişdir. Qruplaşdırılmış statistik vahidlər üzrə statistik 

xarakteristikalar hesablanmış, qruplar üzrə çəkilər müəyyən edilərək yekun nəticə formalaşdırılmışdır. 

Statistik tədqiqatın nəticələrinin seçmə xətası hesablanmışdır. 

 

 

 

 

Аида Ибрагимова, Нагиева Зарифа 

еи иидии СдяиСчиддтСста еикчачитситатСч  

Резюме 

В статье подчеркивается важность метода выборочного наблюдения в сборе статистических 

данных и показаны его преимущества по сравнению со сплошным наблюдением. Статистическое 

исследование основано на теории вероятностей и математической статистике. Даны этапы 

статистических исследований и методы оценки результатов. Методология была применена к 

данным отдела статистики торговли. Были рассчитаны статистические характеристики 

сгруппированных статистических единиц, определен вес и сформулирован окончательный 

результат. По результатам статистического исследования рассчитаны ошибки выборки.  

 

Aida Ibrahimova, Zarifa Nagiyeva 

Statistical researches in trade 

Summary 

The article emphasizes the importance of the sampling survey method in of statistical data 

collection and shows its advantages in comparison with complete survey. Statistical research is based on 

probability theory and mathematical statistics. The stages of statistical researches and methods for 

estimating the results are given in the article. The methodology was applied to the data of the Department 

Trade Statistics. The statistical characteristics of the grouped statistical units were calculated, the weights 

were determined and the final result was formulated. According to the results of the statistical research, 

sampling errors were calculated. 
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Açar sözlər: ticarət statistikası, fərdi sahibkar, seçmə müşahidə, statistik reyestr, seçmənin xətası, 

tədqiqatın yekunlaşdırılması üsulları.  

Ключевые слова: статистика торговли, индивидуальный предприниматель, выборочное 

наблюдение, статистический регистр, ошибка выборки, методы оценки результатов исследований. 

Keywords: trade statistics, individual entrepreneur, sample observation, statistical register, sampling 

error, methods of estimating research results. 
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Sədaqət Əhmədova, Könül Əliyeva 

Ġqtisadi artım və ona təsir edən əsas amillər 

Xülasə 

Məqalədə iqtisadi artıma təsir edən amillər təhlil olunur. Müəllif bir neçə əsas amilləri 

qruplaşdırıb kompleks təsnifatını verir. Ayrıca olaraq məqalədə iqtisadi artıma təsir edən amillərin 

strukturu göstərilir və onların xüsusiyyətləri açıqlanır. Həmçinin müasir şəraitdə texniki tərəqqinin və 

insan kapitalının iqtisadi artımın təmin olunmasında həlledici rolundan bəhs edir. Məqalədə iqtisadi 

artımın müasir şəraitdə məzmunu təhlil edilir. Eyni zamanda müəllif iqtisadi artımın əsas modellərini 

təhlil edir və xüsusiyyətlərini qeyd edir. Məqalədə nəzəri yanaşmaların müqayisəli təhlili aparılır və 

iqtisadi artım prosesinin növləri təsnifatlaşdırılır. Məqalənin yekununda ümumi nəticələr əks edilmiş, 

həmçinin Azərbaycanda iqtisadiyyat üçün əlverişli investisiya mühitinin, iqtisadi artımın əsas 

amillərindən olan investisiyalar və informasiya texnologiyalarının daha da inkişaf etdirilməsinin zəruri 

olduğu göstərilmişdir. 

 

Садагат Ахмедова, Кенуль Алиева   

Факторы, влияющие на экономический рост 

Резюме 

 В статье анализируются факторы, влияющие на экономический рост. Автор группирует 

несколько факторов и проводит их комплексную классификацию. Также анализируется структура 

факторов, влияющих на экономический рост и раскрываются их особенности. Автор также 

подчеркивает решающую роль технического прогресса и человеческого капитала в обеспечении 

экономического роста. В конце статьи отражены общие результаты, а также необходимость 

дальнейшего развития информационных технологий и инвестиций, что является ключевым 

фактором экономического роста, благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане. 

 

Sadaqat Akhmedova, Konul Aliyeva 

Economic growth and the main factors influencing it 

Summary 

Article analyzes the factors influencing economic growth. The author groups several factors and 

provides their complex classification. Article reflects separately the structure of the factors influencing 

economic growth and reveals their features. The author also emphasizes a crucial role of technical 

progress and the human capital in ensuring economic growth. At the end of the article, the overall results, 

as well as the need for further development of investment and information technologies, which is a key 

factor in economic growth, favorable investment climate in Azerbaijan are reflected. 

Açar sözlər: iqtisadi artım, metodlar, insan kapitalı, investisiyalar, texniki tərəqqi. 

Ключевые слова: экономический рост, методы, человеческий капитал, инвестиции, технический 

прогресс. 

Keywords: economic growth, methods, human capital, investments, technical progress. 
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Lalə Vəliyeva 

Makroiqtisadi tarazlığın təmin olunmasında maliyyə mexanizmlərinin rolu 

Xülasə 

 Məqalədə makroiqtisadi tarazlıq və onun təmin olunmasında maliyyə mexanizmlərinin rolu 

araşdırılmışdır. Makroiqtisadi tarazlığın qorunmasının vacibliyi qeyd olunmuş və makroiqtisadi stabilliyə 

nailolmanın yolları göstərilmişdir. Makroiqtisadi sabitlik haqqında Maastrixt meyarları verilmiş və 

makroiqtisadi tarazlığa təsir göstərən əsas səbəblər aydınlaşdırılmışdır. Maliyyə mexanizmlərinin 

makroiqtisadi tarazlığa təsiri göstərilmiş, pul-kredit siyasətinin və fiskal siyasətin rolu haqqında məlumat 

verilmişdir. Pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi metodları və fiskal siyasətin alətləri göstərilmişdir. 

Makroiqtisadi tarazlıqla bərabər iqtisadi artımın da təmin olunmasının vacibliyi qeyd olunmuşdur. Milli 

istehsalın sabit artımı, stabil qiymətlər səviyyəsi, yüksək məşğulluq səviyyəsi, xarici ticarət balansının 

qorunub saxlanması və ümumilikdə iqtisadi konyunkturanı yaxşılaşdırmaq üçün makroiqtisadi tarazlığa 

nail olmaq əsas məqsəd kimi göstərilmişdir. 

Məqalədə informasiya mənbələri kimi təqdim edilmiş arqumentlərin əsaslandırılması üçün cədvəl 

və düsturlardan istifadə olumuşdur. 

 

 

 

 

 

Лала Валиева 

Роль финансовых механизмов в обеспечении макроэкономического баланса 

Резюме 

В статье рассматривается макроэкономическое равновесие и роль финансовых механизмов 

в его обеспечении. Была подчеркнута важность поддержания макроэкономического баланса и 

пути достижения макроэкономической стабильности. Приведены Маастрихтские критерии 

макроэкономической стабильности и выявлены основные причины, влияющие на 

макроэкономический баланс. Было продемонстрировано влияние финансовых механизмов на 

макроэкономическое равновесие, а также роль                       денежно-кредитной и фискальной 

политики. Представлены методы реализации денежно-кредитной политики и инструменты 

фискальной политики. Отмечена важность обеспечения экономического роста наряду с 

макроэкономическим балансом. Основной целью достижения макроэкономического баланса 

является обеспечение стабильного роста национального производства, стабильного уровня цен, 

высокого уровня занятости, сохранения баланса внешней торговли и общей экономической 

конъюнктуры. 

В статье используются таблицы и формулы для обоснования аргументов, представленных в 

качестве источников информации. 

 

Lala Valiyeva 

The role of financial mechanisms in ensuring macroeconomic balance 

Summary 

The article examines macroeconomic equilibrium and the role of financial mechanisms in its 

provision. The importance of maintaining macroeconomic balance and ways to achieve macroeconomic 

stability are highlighted. Maastricht criteria on macroeconomic stability are given and the main reasons 

affecting macroeconomic balance are clarified. The influence of financial mechanisms on the 



macroeconomic balance has been demonstrated, the role of monetary policy and the role of fiscal policy 

has been shown. Methods of implementation of monetary policy and tools of fiscal policy are presented. 

It is also important to ensure economic growth along with macroeconomic balance. The main objective of 

achieving macroeconomic balance is to achieve stable growth of national production, stable level of 

prices, high employment level, maintenance of foreign trade balance and overall economic conjuncture. 

Tables and formulas to justify the arguments presented as sources of information have been used in 

the article. 

 

Açar sözlər: makroiqtisadi tarazlıq, maliyyə mexanizmi, Maastrixt meyarları, maliyyə siyasəti,  pul-

kredit siyasəti, fiskal siyasət. 

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, финансовый механизм, Маастрихтские 

критерии, финансовая политика, денежно-кредитная политика, фискальная политика. 

Keywords: macroeconomic balance, financial mechanism, Maastricht criterias, financial policy, 

monetary policy, fiscal policy. 
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Fərhad Qubatov  

Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq statistikası 

Xülasə 

Məqalədə son illərdə əhalinin sağlamlığı ilə bağlı həyata keçirilən və uğurlu tədbirlər nəticəsində 

səhiyyə sahəsində əldə edilən müsbət dəyişikliklər hərtərəfli təhlil edilmişdir. Həmçinin ölkədə fəaliyyət 

göstərən müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, onlarda çalışan həkim və orta tibb işçilərinin sayı 

haqqında məlumatlar verilmişdir. Bununla yanaşı, əhalinin əsas xəstəlik sinifləri, ayrı-ayrı xəstəliklər üzrə 

xəstələnmə hallarının dinamikası göstərilmiş və təhlil olunmuşdur. Məqalədə həmçinin əhalinin 

sağlamlığına dair qəbul edilmiş və həyata keçirilmiş dövlət proqramları barədə məlumat verilmişdir.     

 

Фархад Губатов 

Статистика здоровья населения в Азербайджане 

Резюме 

В статье всесторонне проанализированы положительные изменения в области 

здравоохранения, полученные в результате проводимых успешных мер за последние годы, 

связанных с состоянием здоровья населения. Также дана информация о сети действующих 

лечебно-профилактических учреждений в стране, о числе работающих в них врачей и среднего 

медицинского персонала. Наряду с этим, была показана и проанализирована динамика заболеваний 

населения по основным классам болезней и отдельным болезням. В статье также представлена 

информация о принятых и реализованных государственных программах по состоянию здоровья 

населения. 

 

Farhad Gubatov 

Health statistics of population in Azerbaijan 

Summary 

 The article comprehensively analyzes the positive changes in the field of health, resulting from 

ongoing and successful measures in recent years related to the public health state. It also provides 

information on the network of existing medical and preventive treatment facilities in the country, on the 

number of doctors and nurses working there. Along with this, the dynamics of the diseases of the 

population by major classes of diseases and separate diseases was shown and analyzed. The article also 

provides information on the adopted and implemented state programs on the public health state. 

 

Açar sözlər: əhali, səhiyyə, xəstələnmə, tədbirlər, diaqnoz, tibb, profilaktika. 

Ключевые слова: население, здравоохранение, заболевание, меры, диагноз, медицина, 

профилактика. 

Keywords: population, health, disease, measures, diagnosis, medical, prophylaxis. 
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SəyavuĢ Əhmədov  

Mühafizə edilən informasiyalarla iĢləyən istifadəçilərin Ġnternetdə təhlükəsizliyini  

təmin edən sistemin konseptual modeli 

Xülasə 

Məqalədə intellektual təhlil metodlarından və Kali Linux test alətlərindən istifadə etməklə 

mühafizə edilən informasiyalarla işləyən istifadəçilərə məxsus informasiyanın internet mühitində 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutan sistemin yaradılması araşdırılmışdır. Eyni zamanda 

təhdidlərə qarşı təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Kali Linux əməliyyat sistemi, kali test alətləri olan 

Websploit, Nmap, Websploit və onların istifadəsi, nüfuzetmə test metodologiyası, kompüter şəbəkəsi 

üzərində nüfuzetmə testi haqqında informasiya verilmişdir. Məqalədə verilənlərin sanitarizasiyası 

metodundan istifadə etməklə ziyanlı informasiyanın qarşısının alınması üçün konseptual model və 

şəbəkənin təhlükəsizliyində kiber hücum alətləri ilə boşluqların müəyyən edilməsi təklif olunmuşdur.   

 
 

Сиявуш Ахмедов 

Концептуальная модель системы, обеспечивающей безопасность пользователей  в Интернете, 

работающих с защищенной информацией  

Резюме 

В статье рассматриваются вопросы создания системы, учитывающей обеспечение 

информационной безопасности в среде Интернета для пользователей, работающих с защищенной 

информацией с использованием методов интеллектуального анализа и средств тестирования Kali 

Linux. В то же время, представлена информация об операционной системе Kali Linux, о таких 

средствах тестирования, как Websploit, Nmap, Websploit и их использовании, о методологии 

тестирования на проникновение, о тестировании на проникновение в компьютерных сетях. 

Используя метод санации данных, в статье рассматриваются инструменты кибератак для 

определения пробелов в концептуальной модели и сетевой безопасности с целью предотвращения 

поступления вредоносной информации. 

 

Sayavush Ahmadov 

The conceptual model of the system that ensures safety of Internet users working with  

protected information  

Summary 

The article investigated the creation of a system that provides information security in the Internet 

environment for users working with protected information using the methods of intellectual analysis and 

testing tools Kali Linux. At the same time, information about Kali Linux operating system, Websploit, 

Nmap, Websploit and their use, penetration testing methodology, penetration testing on computer 

networks as presented to provide security against threats. Using the data sanitization method, the article 

proposes cyber attack tools to define gaps in the conceptual model and network security to prevent 

malicious information. 

 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, sanitarizasiya metodu, konseptual model, veb-separator, veb-total, haker, Kali 

Linux, Nikto, Nmap, websploit, test metodologiyaları. 



Ключевые слова: безопасность, метод санации, концептуальная модель, веб-разделитель, общий 

веб-сайт, хакер, Kali Linux, Nikto, Nmap, websploit, методологии тестирования. 

Keywords: security, sanitation method, conceptual model, web separator, web total, hacker, Kali Linux, 

Nikto, Nmap, websploit, test methodologies. 
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Aynur Sultanova 

Statistik fəaliyyətin keyfiyyətinin təkmilləĢdirilməsiчməsələləri 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin ISO keyfiyyət menecmenti 

standartlarının prinsiplərinə uyğun keyfiyyət sahəsində fəaliyyətinin, əldə edilmiş nailiyyətlərinin qısa 

icmalı verilir. Avropa Statistika Sisteminin Keyfiyyət Bəyannaməsinin qəbul edilməsi haqqında 

informasiya, yeni redaksiyasının xülasəsi, eyni zamanda sənədin köhnə redaksiyası ilə nəzərə çarpan 

fərqlər qısaca baxılır. 

Avropa Statistika Sisteminin Keyfiyyət Bəyannaməsinin yeni redaksiyasının müsbət cəhətlərini 

nəzərə alaraq, onun əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin keyfiyyət sahəsində 

siyasətinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə diqqət ayrılır. Azərbaycanın rəsmi statistika sisteminin 

kimlərlə təmsil olunduğu, vəzifəsi, tətbiq etdiyi keyfiyyət sistemi, onun qiymətləndirilməsinin aparıldığı, 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika orqanlarının Normalar Məcəlləsi”nə uyğun institusional 

quruluşun, statistik proseslərin və çıxış statistik məlumatların əsaslandığı prinsiplər, həmçinin ISO 

keyfiyyət menecmenti standartlarının prinsipləri üzrə təkmilləşmə tədbirlərinin görülməsi öhdəçiliyi qeyd 

edilən “Azərbaycanın Rəsmi Statistika Sisteminin nümunəvi Keyfiyyət Siyasəti” və sənədin təşviqi üçün 

təkliflər təqdim edilir.  

Məqalədə təqdim edilən “Azərbaycanın Rəsmi Statistika Sisteminin nümunəvi Keyfiyyət 

Siyasəti”nin beynəlxalq ISO 9001:2015 standartının tələblərinə də uyğunluğu əsaslandırılır.    

 

Айнур Султанова    

итсстдлчтдтаСсоСедиата еикчя  Сдиа чди иидии СдятрчсСкиСтсетдии 

Резюме 

В статье дается краткий обзор деятельности и достижений в области качества 

Государственного Комитета по Статистике Азербайджанской Республики в соответствии с 

принципами стандартов менеджмента качества ISO. Вкратце рассматриваются информация о 

принятии Декларации качества Европейской статистической системы, резюме новой редакции, а 

также значимые отличия от старой версии документа.  

Учитывая положительные стороны новой редакции Декларации качества Европейской 

статистической системы, рассматриваются вопросы совершенствования на ее основе Политики 

качества Государственного Комитета по Статистике Азербайджанской Республики. Представлены 

«Типовая политика качества официальной статистической системы Азербайджана», которая 

отражает представителей официальной статистической системы Азербайджана, ее задачи, 

применяемую систему менеджмента качества, проведение ее оценки, принципы «Кодекса норм 

государственных статистических органов Азербайджанской Республики», на которые опираются  

институциональная среда, статистические процессы и выходные статистические данные, 

обязательство проведения мер по улучшению в соответствии с принципами стандартов 

менеджмента качества ISO, а также предложения по продвижению документа.       

Обосновывается соответствие представленной в статье « Типовой политики качества 

официальной статистической системы Азербайджана» требованиям международного стандарта 

ISO 9001:2015.     
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Aynur Sultanova 

Issues of improving the quality of statistical activities 

Summary 

The article provides a brief overview of the activities of the State Statistical Committee of the 

Republic of Azerbaijan in the field of quality in accordance with the principles of ISO Quality 

Management standards and its achievements. A brief information about adoption of the Quality 

Declaration of the European Statistical System, summary of its new version, as well as significant 

differences with the old version of the document are presented.  

Taking into account the positive features of the Quality Declaration of the European Statistical 

System the issues of improving the Quality Policy of the State Statistical Committee of the Republic of 

Azerbaijan on the basis of its new edition are considered. The Sample Quality Policy of the Official 

Statistical System of Azerbaijan, which reflects the representatives of the Official Statistical System of 

Azerbaijan, its tasks, the applied Quality Management System, its assessment, the principles of the Code 

of Practice of the State Statistical Bodies of the Republic of Azerbaijan, on which the institutional 

environment, statistical processes and outputs are based, the commitment to carry out improvement 

measures in accordance with the principles of ISO Quality Management standards, as well as proposals 

for the promotion of the document.    

The correspondence of the Sample Quality Policy of the Official Statistical System of Azerbaijan 

presented in the article to requirements of the international ISO 9001: 2015 standard is substantiated.  

 

Açar sözlər: keyfiyyət, keyfiyyət menecmenti sistemi, prinsip, standart, təkmilləşmə.  

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, принцип, стандарт, 

енреуовуонееревосу.  
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Zülfüqar Məhərrəmov 

Əhalinin siyahıyaalınmasının bəzi məsələləri 

Xülasə 

Əhalinin sayı və strukturu haqqında ən dolğun informasiya əhalinin siyahıyaalınması hesab 

olunur. Məqalədə 2019-cu il əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq mərhələsində Azərbaycan Respublikası 

əhalinin siyahıyaalınmasında məlumatların toplanmasının və məlumatların işlənməsinin keyfiyyətinin 

artırılması ilə bağlı bəzi faktorlar nəzərdən keçirilir. Müasir                     informasiya-kommunikasiya  

texnologiyalarından istifadə etməklə siyahıyaalmanın effektliyini  yüksəltmək üçün tətbiq olunan metod 

və formaları təkmilləşdirməklə maliyyə vəsaitlərinə qənaət etmək və vaxt itkisini aradan qaldırmaq olar. 

Həmçinin məqalənin əhəmiyyətli bir hissəsi proqramın sualları və gələcək siyahıyaalmanın  

xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. 

 

Зульфигар Магеррамов 

Некоторые вопросы переписи населения  

Резюме 

Перепись населения является основным источником формирования официальной 

статистической информации о численности и структуре населения. В статье рассмотрены вопросы 

улучшения достоверности данных и качества обработки информации по переписи населения 

Азербайджанской Республики на этапе подготовки к переписи населения 2019 года. 

Совершенствование методов и форм, используемых  для повышения эффективности переписи с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, может сэкономить 

финансовые ресурсы и устранить потерю времени. Значительное место в статье уделено вопросам 

программы и особенностям предстоящей переписи. 

 

Zulfugar Maharramov 

Some issues of the population census  

Summary 

The population census is the main source for the formation of official statistical information on the 

number and structure of the population. The article considers the factors of increasing the reliability of 

data collection  on population census of the Republic of Azerbaijan and the quality of the data processing 

at the stage of preparation for the 2019 population census. Improving the methods and forms used to 

improve the efficiency of a census using modern information and communication technologies can save 

financial resources and eliminate time loss. A significant place in the article is devoted to questions of the 

program and features of the upcoming census. 

 

Açar sözlər: əhalinin siyahıyaalınması, statistik məlumatların keyfiyyəti və etibarlılığı, kritik an, əhali 

kateqoriyası, daimi əhali, vahid proqram, siyahıyaalma vərəqi.   

Ключевые слова: перепись населения, качество и достоверность статистической информации, 

критический момент, категории населения, постоянное население, единая программа переписи, 

переписной лист. 

Keywords: population census, quality and reliability of statistical information, critical moment, 

population category, permanent population, single census program, census form. 
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