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Fazil Hacıyev  

Azərbaycanda innovasiyalı sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili və audit qiymətləndirilməsi 

Xülasə  

Məqalədə ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatların lokomativi kimi sahibkarlıq 

fəaliyyətinin formalaşması, inkişafı və stimullaşdırıması problemlərinə baxılmışdır. Bununla yanaşı, 

dövlətin maliyyə-vergi dəstəyi əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması istiqamətləri 

təhlil edilmişdir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etməsi üçün sahibkarlıq strukturunun dəyişməsi 

və məhsul istehsalının həcmi də araşdırılmışdır. Sonda vergi mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində innovasiyalı sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması, inkişafı və stimullaşdırılması 

üzrə elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir.  

 

Фазиль Гаджиев 

Анализ инновационной предпринимательской деятельности и оценка аудита в 

Азербайджане 

Резюме 

В статье рассмотрены проблемы формирования, развития и стимулирования 

предпринимательской деятельности, являющейся движущей силой проводимых в стране 

социально-экономических реформ. Наряду с этим проанализированы направления 

стимулирования предпринимательской деятельности на основе государственной            

финансово-налоговой поддержки. Для развития предпринимательской деятельности, также 

исследованы изменение структуры предпринимательства и объем производства продукции. 

В конце даны научно обоснованные предложения по формированию, развитию и 

стимулированию инновационной предпринимательской деятельности для 

усовершенствования налогового механизма. 

 

Fazil Hajiyev 

Analysis of the innovative entrepreneurial activity and audit evaluation in Azerbaijan 

Summary 

The article considers issues of formation, development and stimulation of entrepreneurial 

activity that is engine of socio-economic reforms in the country. Along with that the directions of 

stimulation of entrepreneurial activity on the basis of state financial and tax support have been 

identified. Change in the structure of entrepreneurs for the development of entrepreneurial activity 

and the volume of production were investigated. In the end, science-based recommendations on 

formation, development and stimulation of innovative entrepreneurial activity to improve the tax 

mechanism were made. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, iqtisadi islahatlar, investisiyalar, vergi mexanizmi, 

innovasiyalar, sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili, sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması. 

Ключевые слова: экономика Азербайджана, экономические реформы, инвестиции, 

налоговый механизм, инновации, анализ предпринимательской деятельности, 

стимулирование предпринимательской деятельности. 

Keywords: Azerbaijan economy, economic reforms, investments, tax mechanism, innovation, 

analysis of activity of entrepreneur, stimulating entrepreneurial activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rasim Həsənov 

Azərbaycan iqtisadiyyatında dayanıqlı inkişafın sosial çağırışları və sosial keyfiyyət modelinin 

formalaşdırılması vəzifələri 

Xülasə 

Məqalə müasir inkişaf mərhələsində Azərbaycanda sosial inkişafın yeni keyfiyyət modelinin 

formalaşdırılması zərurətinin əsaslandırılması və onun əsas vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə 

həsr edilmişdir. Müəllif Azərbaycan iqtisadiyyatının son onillikdə inkişafının sosial siyasətin 

formalaşdırılmasına təsirlərini araşdıraraq və dünya təcrübəsində müasir dövrdə sosial inkişaf 

siyasəti qarşısında qoyulan məsələləri qiymətləndirərək ölkəmizdə yeni sosial siyasət modelinin ən 

vacib vəzifələrini və elementlərini elmi cəhətdən əsaslandırmışdır. Məqalə çox böyük əhatə 

dairəsinə malik olan tədqiqatların materiallarını ehtiva edir. Bu baxımdan, təklif olunmuş modelin 

bəzi cəhətləri haqqında şərhlər yığcam ifadə olunmuşdur.  

 

Расим Гасанов 

Социальные вызовы устойчивого развития в экономике Азербайджана и задачи 

формирования модели социального качества 

Резюме 

Статья посвящена вопросам обоснования необходимости формирования новой 

модели качества социального развития в Азербайджане и определения ее основных задач. 

Автор статьи, анализируя влияние развития Азербайджанской экономики за последние 

десятилетия на формирование социальной политики и оценивая современные мировые 

вызовы политики социального развития, научно обосновывает и выдвигает основные задачи 

и элементы новой модели социальной политики в стране. Статья подготовлена на основе 

большого объёма материалов исследования. С этой точки зрения, комментарии по поводу 

некоторых аспектов предложенной модели были описаны кратко. 

 

Rasim Hasanov 

Social challenges of sustainable development in Azerbaijan economy and duties of formation 

of social quality model 

Summary 

This article is dedicated to studying the necessity of formation of new quality model of 

social development and defining its main duties in the current development level of Azerbaijan. The 

author scientifically studies main duties and elements of new social policy model through analyzing 

the effects of the development in Azerbaijan economy in the last decade on the formation of social 

policy and through assessing the current world challenges of social development. The article 

encapsulates broad scope of research materials. From this point of view, the comments on some 

features of the proposed model are briefly described here.  

 

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, sosial siyasət, həyat keyfiyyəti, iqtisadi artım, Azərbaycan 

iqtisadiyyatı, maliyyələşmə mexanizmi 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная политика, качество жизни, 

экономический рост, экономика Азербайджана, механизм финансирования 

Keywords: sustainable development, social policy, life quality, economic growth,                    

Azerbaijan economy, financing mechanism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eldar Quliyev 

İnformasiya texnologiyaları bazarı və onun marketinq tədqiqinə yeni yanaşmalar 

Xülasə 

Təqdim edilən məqalədə informasiya texnologiyaları bazarının əhatə dairəsi, onun əsas 

iştirakçıları, ölkəmizdə bu bazarın marketinq prinsipləri əsasında tədqiq edilməsinin iqtisadi 

əhəmiyyəti açıqlanır. Məqalədə informasiya texnologiyaları bazarının spesifik cəhətlərinə, 

marketinq elminin elmi-nəzəri bazasından istifadə edərək bu sahənin öyrənilməsinin 

xüsusiyyətlərinə, onun tədqiqinə, perspektiv və kompleks yanaşmalara köklənmiş istiqamətlərə 

xüsusi yer verilir. 

Эльдар Гулиев  

Рынок информационных технологий и новые подходы к его маркетинговому 

исследованию 

Резюме 

В статье показывается сфера охвата рынка информационных технологий, его 

основные участники, а также экономическое значение исследования данного рынка в нашей 

стране на основе принципов маркетинга. Особое внимание отводится специфическим чертам 

рынка информационных технологий, особенностям изучения данного рынка, с 

использованием научно-методической базы маркетинговой науки и перспективного и 

комплексного подхода к его применению. 

 

Eldar Guliev 

Information technology market and a new approach to its marketing research  

Summary 

The article reveals the scope of the information technology market, its main participants, as 

well as the economic importance of the study of the market in our country based on the principles of 

marketing. The article emphasizes specific features of information technology market, peculiarities 

of study of the market through the usage of scientific and methodological basis of marketing 

science and perspective and complex approach to its application. 

 

 

Açar sözlər: dünya iqtisadiyyatının qloballaşması, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, 

informasiya texnologiyaları bazarı, marketinq tədqiqatları, marketinqin idarə edilməsi, 

rəqabətqabiliyyətlilik.  

Ключевые слова: глобализация мировой экономики, информационные и 

коммуникационные технологии, рынок информационных технологий, маркетинговые 

исследования, управление маркетингом, конкурентоспособность. 

Keywords: globalization of the world economy, information and communication technologies, 

information technology market, marketing researches, marketing management, competitiveness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Səadət Rəhimova, Təmraz Təmrazov 

Əhalinin təbii artımına gender disproporsiyasının təsiri 

Xülasə 

Məqalədə əhali artımının ardıcıl surətdə həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə yönəlmiş 

iqtisadi, sosial və hüquqi tədbirlər sistemindən bəhs olunur. Həmçinin ailə-nikah, doğum, ölüm, 

təbii artım, əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi, əhalinin məşğulluğu, həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, insan ömrünün uzadılması və s. bu kimi demoqrafik hadisələrin 

təhlilləri aparılmışdır. 

Aparılan elmi araşdırmaya əsasən qeyd etmək olar ki, ölkəmizdə demoqrafik göstəricilərin 

artım dinamikası mövcuddur, əhalinin təkrar istehsalı təmin olunur. Azərbaycanda ölümün 

səviyyəsi bəzi inkişafda olan ölkələrlə müqayisədə nisbətən aşağı və sabit səviyyə ilə xarakterizə 

olunur. Lakin bəzi demoqrafik göstəricilər üzrə qismən narahatedici əlamətlər mövcuddur.  

Digər tərəfdən isə əvvəlki illərdən fərqli olaraq, hazırda respublikada doğulan uşaqlar 

arasında cins nisbətinin pozulması halları azalmışdır. 

 

Саадат Рагимова, Тамраз Тамразов  

Влияние гендерной диспропорции на естественный прирост населения 

Резюме 

В статье рассматривается система экономических, социальных и правовых 

мероприятий, направленных на обеспечение последовательного роста численности 

населения. Также проанализированы такие демографические явления, как семья, брачность, 

рождаемость, смертность, естественный прирост, суммарный коэффициент рождаемости, 

гендерная диспропорция при рождении детей, относительные показатели по возрастным 

группам населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и т.д. 

На основе проводенного научного исследования можно отметить, что в стране 

наблюдается рост динамики демографических показателей и обеспечивается 

воспроизводство населения. По сравнению с некоторыми развивающимися странами, 

смертность в Азербайджане характеризуется относительно низким и стабильным уровнем. 

Однако, по некоторым демографическим показателям, имеются признаки беспокойства.  

С другой стороны, в настоящее время, в республике гендерная диспропорция среди 

рожденных детей, по сравнению с предыдушими годами, уменьшилась. 

 

Saadat Rahimova, Tamraz Tamrazov  

Influence of gender disproportion on the population natural growth  

Summary 

The article deals with the ensuring of economic, social and legal measures directed to the 

implementation of the gradual population growth. Theanalysis of demographic phenomena like the 

family,marriage, birth, death, natural growth, total fertility rate,gender disparity at childbirth, the 

relative indicators by population age groups and the life expectancy at birth and etc. have been also 

analyzed.  

According to scientific research, it can be noted that growth of dynamics of demographic 

indicatorsis observedin the country, the population reproduction is ensured. The mortality in 

Azerbaijan is characterized by relatively low and stable level in comparison to some developing 

countries. However there are some disturbing signs in some demographic indicators.  

On the other hand, compared to previous years, at present the cases of violation of sex ratio 

in the number of childbirth in the Republic decreased.  

 

Açar sözlər: demoqrafiya, gender disproporsiyası, təbii artım, gender bərabərliyi, fertillik əmsalı. 

Ключевые слова: демография, гендерная диспропорция, естественный прирост, гендерное 

равенство, коэффициент фертильности. 

Keywords: demography, the gender disproportion, natural growth, gender equality, the fertility 

coefficient. 

 



Cəlil Quliyev, Rza Allahverdiyev 

Azərbaycanda demoqrafik proseslərdə və əhalinin məşğulluğunda baş verən dəyişiklikləri 

xarakterizə edən statistik göstəricilərin təhlili və qiymətləndirilməsi 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda demoqrafik proseslərdə və əhalinin məşğulluğunda baş verən 

dəyişiklikləri xarakterizə edən statistik göstəricilər təhlil edilərək göstərilmişdir ki, Azərbaycan 

tarixində doğum əmsalının və təbii artımın ən yüksək səviyyəsi keçən əsrin 50-ci illərinin axırına və 

60-cı illərin əvvələrinə təsadüf edir. Həmin illərdə dünyaya gələnlərin 70-ci illərdən başlayaraq, 

əməkqabiliyyətli yaşa keçməsi ilə əlaqədar olaraq, demoqrafik proseslərdə və əhalinin 

məşğulluğunda nəzərə çarpacaq dəyişikliklər baş vermişdir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 

sonra həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində ölkədə məşğulluğa dair statistik göstəricilərdə müsbət 

dəyişikliklər baş verməsi, əhali arasında yoxsulluğun azalması və işsizlik səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə dəlalət edir. Nəticəyə gəlinmişdir ki, ölkə öz tərəqqisinə qədəm qoymuşdur və bu tərəqqi 

uzunömürlüdür. 

 

Джалил Гулиев, Рза Аллахвердиев 

Анализ и оценка статистических показателей, характеризующих изменения в 

демографических процессах и занятости населения в Азербайджане  

Резюме 

Анализируя статистические показатели, характеризующие происходящие изменения в 

сфере занятости и демографических процессах в Азербайджане, в статье было показано, что 

самый высокий уровень коэффициента рождаемости и естественного прироста в истории 

Азербайджана приходится на конец 50-х и начало 60-х годов прошлого века. Начиная с 70-х 

годов, в связи с переходом рожденных в тот период в трудоспособный возраст, произошли 

серьезные изменения в сфере занятости и демографических процессах. В результате мер, 

предпринятых после приобретения независимости Азербайджана, положительные изменения 

в статистических показателях занятости в стране наблюдаются на фоне снижения уровня 

бедности и безработицы среди населения.  

 

Jalil Guliyev, Rza Allahverdiyev 

Analysis and assessment of statistical indicators characterizing the changes in employment and 

demographic processes in Azerbaijan  

Summary 

The article analyses statistical indicators characterizing changes in demographic processes 

and population employment in Azerbaijan and shows that the highest level of birth rate and natural 

growth in Azerbaijan history falls on the end of 50s and the beginning of 60s. In connection with 

growing of born since 70s up to able-bodied age the substantive changes have been occurred in 

demographic processes and population employment.As a result of actions implemented after 

Azerbaijan gained independence the positive changes in statistical indicators on employment in the 

country testify the reduction ofpoverty amongpopulation and decreasing of unemployment level. 

Consequently, the country passed into progress and it is lifelong.  

Açar sözlər: demoqrafiya, məşğulluq, xalq, əhalinin təbii artımı, doğum əmsalı, ölüm əmsalı, əmək 

ehtiyatları, peşə, ixtisas, ictimai təsərrüfat, ev təsərrüfatı, şəxsi təsərrüfat. 

Ключевые слова: демография, занятость, народ, естественный прирост населения, 

коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, трудовые ресурсы, профессия, 

специальность, общественное хозяйство, домашнее хозяйство, личное хозяйство. 

Keywords: demography, employment, people, private, vital statistics, birthrate, mortality rate, labor 

resources, profession, qualification, public economy, household, own household. 

 

 

 

 



Anar Əliyev 

Tikinti statistikası sahəsində əsas iqtisadi göstəricilər və onların təhlili 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında tikinti sahəsinin inkişafını xarakterizə edən 

göstəricilər, həmçinin əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyanın, o cümlədən məhsul istehsalı 

və xidmət sahələri üzrə obyektlərin, neft və qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyalar, 

iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin (sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə) inkişafına yönəldilmiş 

investisiyalar, habelə ölkədə istifadəyə verilmiş yaşayış evləri, ümumtəhsil məktəbləri, 

xəstəxanalar, məktəbəqədər təhsil müəssisələri, klublar və digər sosial-mədəni tikililər haqqında 

məlumatlar təhlil edilmişdir.  

Анар Алиев 

Основные экономические показатели в области статистики строительства и их анализ 

Резюме 

В этой статье проанализирована информация по показателям развития строительного 

сектора в Азербайджанской Республике, об общем объеме инвестиций, направленных в 

основной капитал, в том числе производственных объектов и объектов сферы услуг, 

нефтяного и ненефтяного секторов, ведущих секторов экономики (промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, связи), а также по сданным в эксплуатацию жилым домам, 

средним школам, больницам, дошкольным учебным заведениям, клубам и другим 

социально-культурным сооружениям в стране. 

 

Anar Aliyev  

Main economic indicators of construction statistics and analysis  

Summary 

This article analyzed information about indicators characterizing development of 

construction area in the Republic of Azerbaijan as well as total investments directed to fixed assets, 

including product output and objects of service areas, investments directed to oil and non-oil sector, 

investments directed to development of keyareas of economy (industry, agriculture, transport, 

communication) as well as dwellings submitted into use in the country, general educational schools, 

hospitals, preschool educational schools, clubs and other social-cultural buildings.  

 

Açar sözlər: investisiyalar, məhsul istehsalı, xidmət sahələri üzrə obyektlər, əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyalar, istifadəyə verilmiş yaşayış evləri, ümumtəhsil məktəbləri, xəstəxanalar, 

poliklinikalar, məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

Ключевые слова: инвестиции, производство продукции, объекты в сфере обслуживания, 

инвестиции, направленные в основной капитал, сданные в эксплуатацию жилые дома, 

общеобразовательные школы, больницы, поликлиники, дошкольные образовательные 

учреждения 

Keywords: investment, product output, objects of service areas, investments directed to main fixed 

assets, dwellings submitted into use, general education schools, hospitals, out-patient clinics, 

preschool educational schools 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rauf Əliyev 

Ziyarətçi axınlarının statistik öyrənilməsi 

Xülasə 

Məqalədə turizm statistikasının aparılması üçün beynəlxalq praktikada tətbiq edilən 

metodlardan, əsas tərif və anlayışlardan bəhs olunur. Burada səfərlərin əsas məqsədi ətraflı 

göstərilmiş, turizm məqsədləri üzrə xərclərin təsnifatı verilmiş, ziyarətçi kateqoriyasını digər 

səyahətçilərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər göstərilmişdir. Gəlmə və getmə turizmə dair statistik 

məlumatlar cədvəllərdə əks olunmuş, seçmə statistika müşahidələri nəticəsində əldə olunan 

məlumatların statistik təhlili aparılmışdır.  

 

РауфАлиев 

Статистическое изучение потока посетителей 

Резюме 

В статье речь идет о методах, основных понятиях и определениях применяемых в 

международной практике для ведения статистики туризма. Подробно показаны основные 

цели визитов, дана классификация расходов по туристическим целям, указаны особенности, 

отличающие категорию посетителей от других путешественников. Динамика въездного и 

выездного туризма отражена в статистических таблицах, проведен статистический анализ 

данных, полученных в результате выборочных статистических наблюдений. 

 

Rauf Aliyev 

Statistical investigation of a flow of visitors 

Summary 

The article deals with the methods,maindefinitions and concepts applied in international 

practice for conduction of tourism statistics.The main purpose of visits, classification of expenses 

by purposes of tourism, features distinguishing category of visitors from other travellers are shown 

here in details. Dynamics of arrivals and departures is reflected in statistical tables, the statistical 

analysis of the data obtained as a result of sample statistical surveys is carried out. 

 

Açar sözlər: səyahət, ziyarətçi, turist, birgünlük ziyarətçilər, səfərin əsas məqsədi, adi yaşayış 

mühiti, daxili turizm, gəlmə turizm, getmə turizm, turizm xərcləri. 

Ключевые слова: путешествие, посетитель, турист, однодневные посетители, основная цель 

путешествия, обычная среда, внутренний туризм, въездной туризм, выездной туризм, 

расходы на туризм. 

Keywords: travel, visitor, tourist, same-day visitors, main purpose of a trip, usual environment, 

domestic tourism, inbound tourism, outbound tourism, tourism expenditure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qasım Əliyev, Toğrul Əcəlov 

Rəsmi statistik məlumatların istehsalında inzibati məlumatların rolu  

Xülasə 

Beynəlxalq və milli statistika təşkilatları statistik məlumatların əldə edilməsində 

səmərəliliyin artırılması və bu zaman xərc və insan ehtiyatlarına qənaət edilməsinə səy göstərirlər. 

Eyni zamanda statistik müayinələrdə respondentlərə düşən yükün azaldılması üçün tələblər də 

artmaqdadır. Bunları nəzərə alaraq, statistiklər məlumat toplanması vasitələri kimi ənənəvi 

yanaşmalara alternativ olan üsullara baxmalıdırlar. Məqalədə inzibati məlumatların statistika üçün 

əhəmiyyəti, bu sahədə qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi, inzibati məlumatlar sahəsində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən görülən işlər və respondentlərə düşən statistik 

yükün azaldılması istiqamətində statistika orqanları qarşısında duran vəzifələr öz əksini tapmışdır.  

 

Гасым Алиев, Тогрул Аджалов 

Роль административных данных в производстве официальной статистики 

Резюме 

Международные и национальные статистические организации вкладывают большие 

усилия для повышения эффективности в сборе статистических данных, что способствует 

экономии финансовых и кадровых ресурсов. В то же время, растут и потребности в 

уменьшении статистической нагрузки на респондентов. Учитывая вышесказанное, 

статистики, наряду с традиционными методами сбора данных, должны рассматривать и 

альтернативные методы. В статье приведен пример значимости использования 

административных данных для статистики, рассмотрен опыт некоторых передовых стран в 

этой области, показан опыт работы с административными данными Государственного 

Комитета по Статистике Азербайджанской Республики и указаны задачи статистических 

органов, связанные с уменьшением нагрузки на респондентов.  

 

Gasim Aliyev, Toghrul Ajalov 

The role of administrative data in production of official statistics  

Summary 

International and national statistical offices put great efforts on increasing of efficiency in 

collecting of statistics that would bring savings in financial and staff resources. At the same time, 

there are growing demands for reducing of statistical burden on respondents. Taking into account 

above mentioned, statisticians, along with traditional data collection methods should seek 

alternative methods. Article includes an example of significance of administrative data for statistics, 

experience of advanced countries in this area, ongoing works with administrative data by the State 

Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan and duties of statistical bodies related with 

reduction of the burden on respondents.  

 

Açar sözlər: inzibati məlumatlar, statistik yük, reyestr, respondent, vahid identifikasiya, Avropa 

İttifaqının Statistika Bürosu 

Ключевые слова: административные данные, статистическая нагрузка, реестр, респондент, 

единая идентификация, Статистическое Бюро Европейского Союза  

Keywords: administrative data, statistical burden, register, respondent, unique identification, 

Statistical Office of European Union  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zərifə Nağıyeva, Saleh Mövlamov  

Kənd təsərrüfatı statistikası üzrə seçmə müayinənin təşkili 

Xülasə 

Məqalədə kənd təsərrüfatı statistikası üzrə seçmə müayinənin təşkili məsələləri nəzərdən 

keçirilmişdir. Burada ailə kəndli təsərrüfatları üzrə seçmə məcmunun formalaşdırılması qaydası, 

seçmə məlumatların baş məcmuya şamil edilməsi və şamil olunmuş məlumatların 

reprezentativliyinin qiymətləndirilməsi üsulu verilmişdir.   

 

Зарифа Нагиева, Салех Мовламов  

Организация выборочного обследования по статистике сельского хозяйства 

Резюме 

В статье были рассмотрены организационные вопросы выборочного обследования по 

статистике сельского хозяйства. Данный материал содержит порядок формирования 

выборочной совокупности семейных-крестьянских хозяйств, а также порядок 

распространения выборочных данных на генеральную совокупность и оценки 

репрезентативности распространенных данных. 

 

Zarifa Nagiyeva, Saleh Movlamov  

Organization of a sample survey on agricultural statistics  

Summary 

The article deals with organizational issues a sample of sample survey on agricultural 

statistics. Formulation rules of sample frame of family-peasant farms, inclusion of sample data in 

the aggreagates and assessment of the included data representativeness.   

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı statistikası, seçmə müayinə, reprezentativliyin qiymətləndirilməsi, 

seçmə xətası, seçmə həcmi 

Ключевые слова: статистика сельского хозяйства, выборочное обследование, оценка 

репрезентативности, ошибка выборки, объем выборки 

Keywords: agricultural statistics, sample survey, assessment of representativeness, sampling error, 

sample size 

 


