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Fәnn 1506  İnformasiya iqtisadiyyatı

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 37

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: #1506#01#01#03
Ad #1506#01#01#03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: XVIIXIX әsrlәrdә üstün mövqedә olan iqtisadi mәktәblәri göstәrin (Çәki: 1)
Klassik mәktәb, marksizm, fiziokratiya, avstriya mәktәbi, keynsçilik
Fiziokratiya, merkantilizm, klassik mәktәb, neoklassik mәktәb, iqtisadi imperializm
Fiziokratiya, klassik mәktәb, marksizm, avstritya mәktәbi, neoklassik mәktәb,

institusonalizm
Keynsçilik, fiziokratiya, merkantilizm, iqtisadi imperializm, klassik mәktәb, marksizm,

avstriya mәktәbi
Merkantilizm, fiziokratiya, keynsçilik, marksizm, informasiya iqtisadiyyatı, klassik

mәktәb

Sual: Sәnaye iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәrini göstәrin (Çәki: 1)
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maddi, sadә, fiziki, daxili, tәk, çox, vacib, әmәk mәsrәflәri, zahiri
xarici, fiziki, maddi, sadә, әmәk mәsrәflәri, çox, iqtisadi, mәqsәd, әmtәә
әmtәә, mәqsәd, çox, әmәk mәsrәflәri, sadә, vasitә, daxili, fiziki, zahiri
iqtisadi, sadә, әmtәә, zahiri, insani, maddi, tәk, kreativ, әmәk
insani, fiziki, sadә, әmtәә, zahiri, kreativ, dәyәr, әmәk, tәk

Sual: Baza müddәaları ümumi olan iki әsas istiqamәt hansılardır? (Çәki: 1)
klassiklәr vә sosialistlәr
neoklassiklәr vә institusionalistlәr
keynsçilәr vә monetaristlәr
liberal vә sosialinstitusional
fiziokratiya vә klassik siyasi iqtisad

Sual: Sosialinstitusional istiqamәtә hansı iqtisadi mәktәblәr aiddir? (Çәki: 1)
fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad
tarixi mәktәb, institusionalizm, marksizm, iqtisadi imperializm
marksizm, maltusçuluq, klassik, monetarizm
utopik sosializm, marksizm, tarixi mәktәb, institusionalizm
utopik sosializm, fiziokratiya, institusionalizm, monetarizm

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında rifahın dәyәri nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
insanin maddi sәrvәtini artırmaq qabiliyyәti ilә
insanın ali fәaliyyәtinin davamlılığını artırmaq qabiliyyәti ilә
insanın maddi vә qeyrimaddi tәlәbatlarını tәmin etmәk qabiliyyәti ilә
sadalananların hamısı doğrudur
insanın fiziki әmәk fәaliyyәtinin davamlılığını artırmaq qabiliyyәti ilә

Sual: 1907ci ildә nәşr olunan “Yaradıcı tәkamül “ kitabının müәllifi,Nobel mükafatçısı
(Çәki: 1)

A.Berqson
S.Aristotel
E.Fromm
V.Vernadskiy
A.Marşall

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi
Elektron hökumәt
İntellektual mülkiyyәt
Kreativ rifah
Ictimai rifahın geniş tәtbiqi

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri aşağıdakı deyil? (Çәki: 1)
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi



Elektron hökumәt
Tәhsil sәviyyәsi
Informasiyalara tәlәbat
Ictimai rifahın geniş tәtbiqi

Sual: Makrosәviyyәdә informasiya iqtidadiyyatının yerinә yetirdiyi funksiyaya aid misal
göstәrin. (Çәki: 1)

Kreativ rifahın yaradılması
Elektron reqionların yaranması
Monetar rifahın yaradılması
Informasiya sistemlәrinin yaradılması
Ictimai rifaın yaradılması

Sual: İnformasiya cәmiyyәti sosial faktora görә : (Çәki: 1)
Informasiya iqtisadiyyatında resurs, xidmәt mәhsul kimi әsas faktor rolunda çıxış

edir.
Informasiya hәyat şәraitini dәyişәn әsas stimulyator kimi çıxış edir
İnformasiya mәdәni dәyәrinin qiymәtlәnmәsi kimi çıxış edir
Istehsalatda, müәssisәlәrdә geniş tәtbiq olunan informasiya texnologiyaları
Düzgün variant yoxdur

BÖLMӘ: #1506#01#02#02
Ad #1506#01#02#02

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Informasiya iqtisadiyyatının әsas metodoloji prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Qrup yanaşması, universal yanaşma, obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma,

iqtisadi imperializm, lokal yanaşma, fәnlәrarası yanaşma
Şәxsi yanaşma, qrup yanaşması, psixoloji yanaşma, empirik yanaşma, lokal

yanaşma, sosiometrik yanaşma, fәnlәrarası yanaşma
Universal yanaşma, şәxsi yanaşma, fizioloji yanaşma, induktiv yanaşma, qarışıq

yanaşma, deduktiv yanaşma, psixoloji yanaşma
Obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, qrup yanaşması, fәrdi yanaşma, fәlsәfi

yanaşma, iqtisadi imperializm, fәnlәrarası yanaşma
Deduktiv yanaşma, induktiv yanaşma, empirik yanaşma, psixoloji yanaşma, lokal

yanaşma, universal yanaşma, şәxsi yanaşma

Sual: Bәzi aspektlәrә görә sәnaye iqtisadiyyatında istifadә olunan metodları göstәrmәli
(Çәki: 1)

Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – müxtәlif, insanın tәbiәti



– fiziologiya, ilkin müddәapostulatlar
Üstün metod – sosiologiya, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cәmiyyәt – yekcins,

insanın tәbiәti – fiziologiya, ilkin müddәa – tәcrübә
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cәmiyyәt – yekcins,

insanın tәbiәti – fiziologiya, ilkin müddәalar – postulatlar
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti

– psixologiya, ilkin müddәalar – postulatlar
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti

– fiziologiya, ilkin müddәa – tәcrübә

Sual: Bәzi aspektlәrә görә sәnaye iqtisadiyyatında hansı metodlardan istifadә olunur?
(Çәki: 1)

Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – obyektiv,
predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi imperializm

Mühakimәlәrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – universal, göstәricilәr – obyektiv,
predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi imperializm

Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – obyektiv,
predmetlәrarası әlaqә – fәnlәrarası

Mühakimәlәrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – subyektiv,
predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi imperializm

Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – universal, göstәricilәr – subyektiv,
predmetlәrarası әlaqә – iqtisadi imperializm

Sual: Informasiya cәmiyyәtinin iqtisadi meyarı nәzәri cәhәtdәn kimin tәrәfindәn
әsaslandırılmışdır? (Çәki: 1)

Manuel Kastels
Mark Parat
Herbert Şiller
Yozef Şumpeter
Con Helbreyt

Sual: Informasiya cәmiyyәtinin әmәk meyarı nәzәri әsasını kimin әsәrlәrindә tapmışdır?
(Çәki: 1)

Yozef Şumpeter
Manuel Kastels
Con Helbreyt
Daniel Bell
Harri Bekker

Sual: Informasiya cәmiyyәtinin istehlak meyarının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Maddi nemәtlәrin mәnimsәnilmәsi vә istifadәsi
Rifah istehlakının informasiya fәaliyyәti vasitәsilә ifadә olunması
Insanın maddi vә mәnәvi tәlәbatının ödәnilmәsi
Tәlәbatın bazarlar vasitәsilә ödәnilmәsi
Mәhsulların insanların tәlәb vә ehtiyaclarına uyğun hәcmdә vә keyfiyyәtdә istehsalı



Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplәrinә hansılar aid deyildir? (Çәki: 1)
empirik, sosiometrik, lokal
sahә, qlobal, fәrdi
empirik, fәnlәrarası, qrup
sosiometrik, qlobal, şәxsi
sahә, lokal, şәxsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı informasiya cәmiyyәtinin meyarı deyil? (Çәki: 1)
kreativ
әmәk
texniki
mәkan
iqtisadi

Sual: Sәnaye iqtisadiyyatının xarakteri necәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi
sosioloji
mexaniki
subyektiv
obyektiv

Sual: İqtisadi rifah nәzәriyyәsi hansı ingilis iqtisadçısı tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)
R.Kouz
Artur Piqu
V. İnozemtsev
E.Toffler
C.Helbreyt

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
empirik, sosiometrik, lokal
mәkan, qlobal, fәrdi
empirik, fәnlәrarası, qrup
sosiometrik, lokal, şәxsi
psixoloji, lokal, şәxsi

Sual: Dövr aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli tәhlili
hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)

sәnaye  informasiya
sadә  yaradıcı
antaqonist – inkişaf etdirәn
mexanistik – üzvi
bazar – mәhsuldar

Sual: Әmәk aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli tәhlili
hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)



sәnaye  informasiya
sadә  yaradıcı
antaqonist – inkişaf etdirәn
mexanistik – üzvi
bazar – mәhsuldar

Sual: Qarşılıqlı әlaqәlәr aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin
müqayisәli tәhlili hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)

sәnaye  informasiya
sadә  yaradıcı
antaqonist – inkişaf etdirәn
mexanistik – üzvi
bazar – mәhsuldar

Sual: İnsan modeli aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli
tәhlili hansı formada tәzahür edir, (Çәki: 1)

sәnaye  informasiya
sadә  yaradıcı
antaqonist – inkişaf etdirәn
mexanistik – üzvi
bazar – mәhsuldar

Sual: Mәqsәd aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli tәhlili
hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)

malik olmaq – var olmaq
fәrdiyyәtçilik  sosiallaşma
antaqonist – inkişaf etdirәn
subyektiv  obyektiv
rasional institusional

Sual: Fәlsәfә aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli tәhlili
hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)

malik olmaq – var olmaq
fәrdiyyәtçilik  sosiallaşma
antaqonist – inkişaf etdirәn
subyektiv  obyektiv
rasional institusional

Sual: Nemәt aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli tәhlili
hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)

malik olmaq – var olmaq
fәrdiyyәtçilik  sosiallaşma
antaqonist – inkişaf etdirәn
subyektiv  obyektiv
rasional institusional



Sual: Davranış aspektindә “iqtisadi insan” vә “kreativ insan” modellәrinin müqayisәli
tәhlili hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)

malik olmaq – var olmaq
fәrdiyyәtçilik  sosiallaşma
antaqonist – inkişaf etdirәn
subyektiv  obyektiv
rasional institusional

BÖLMӘ: #1506#01#07#02
Ad #1506#01#07#02

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak mәhsuludur: (Çәki: 1)
insanın ali fәaliyyәtinin hәcmi
insanın ali fәaliyyәtinin davamlılığı
insanın ali fәaliyyәtinin keyfiyyәti
insanın ali fәaliyyәtinin sәviyyәsi
insanın ali fәaliyyәtinin peşәkarlığı

Sual: Informasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak funksiyasının xassәsi deyil: (Çәki: 1)
artma
mәhdudluq
azalma
sıfır gәlirin sıfır nәticәsi
son mәhsulun azalması

Sual: Şәbәkә nemәti .... tәminatı üçün nәzәrdә tutulmuşdur. (Çәki: 1)
maddi nemәtin
mәnәvi nemәtin
sağlamlığın
peşәkar ünsiyyәtin
şәxslәrarası qarşılıqlı әlaqәnin

Sual: Informasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak funksiyası hansı parametrdәn
asılıdır? (Çәki: 1)

fәrdin yaradıcı qabiliyyәtindәn
sәrf olunmuş әmәyin hәcmindәn
faydalılıq kәmiyyәtindәn
istehlak olunan nemәtin hәcmindәn



pul gәlirindәn

Sual: Klub nemәti hansı xassәyә malikdir? (Çәki: 1)
rәqabәtsizlik
istisnaedilmәzlik
faydalılıq
kütlәvilik
mümkünlük

Sual: Yaradıcı işçinin tarazlıq modelindә gәlirin qiymәti hansı vahidlәrlә ölçülür? (Çәki: 1)
zaman vahidlәri
pul vahidlәri
zaman vahidlәri / pul vahidlәri
pul vahidlәri / zaman vahidlәri
pul vahidlәri / zaman vahidlәri

Sual: Klub tarazlığı hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
istehlakın hәcmi vә klub üzvlәrinin sayı
buraxılışın hәcmi vә istehlakın hәcmi
nemәtin hәcmi vә klub üzvlәrinin sayı
nemәtin qiymәti vә klub üzvlәrinin sayı
nemәtin qiymәti vә buraxılışın hәcmi

Sual: Hansı halda bazarda “asimmetrik” informasiya baş verir? (Çәki: 1)
razılaşmanın bütün iştirakçıları zәruri informasiyaya malik olurlar
satıcı informasiya üstünlüyünә malikdir
razılaşmanın bütün iştirakçıları zәruri informasiyaya malik olmurlar
alıcı informasiya üstünlüyünә malikdir
iştirakçılardan heç biri sәhih informasiyaya malik olmur

Sual: Fәliyyәt modeli C.Akerlof tәrәfindәn tәklif edilmiş “Limonlar” bazarında hansı
keyfiyyәtә malik mәhsullar tәklif edilir? (Çәki: 1)

ölkәnin dövlәt standartına uyğun
ISO beynәlxalq standartına uyğun
yüksәk
orta
pis

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında fәrdin ali fәaliyyәt prosesi nәdir? (Çәki: 1)
vahid istehsalistehlak prosesi
istehsalın (qurucu yaradıcı prosesin) nәticәsi
predmetlәrin istehlak prosesi
yaradıcı istehlakın nәticәsi
predmetlәrin istehsal prosesi



Sual: Asimmetrik informasiyalı bazarların tәdqiqinә görә 2001ci ildә iqtisadiyyat sahәsi
üzrә Nobel mükafatı alan alim kimdir? (Çәki: 1)

Q.Bekker
M.Spens
C.Stiqler
Z.Bauman
V.İnozemtsev

Sual: Mikrosәviyyәdә iqtisadi subyektlәrin mәqsәd göstәricilәri hansılardır? (Çәki: 1)
istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün –istehsalın hәcmi,firma üçün mәnfәәt
istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün –mәnfәәt,firma üçün istehsalın hәcmi
istehlakşı üçün – istehsalın keyfiyyәti,istehsalçı üçün –pul,firma üçün istehsalın

hәcmi
 istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün – istehsalın keyfiyyәti,firma üçün mәnfәәt
istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün – istehsalın keyfiyyәti,firma üçün

istehsalın hәcmi

Sual: Yaradıcı sahibkarın tarazlığı: (Çәki: 1)
mәnfәәtin verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı

vәziyyәtdir
istehakın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı

vәziyyәtdir
istehsalın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı

vәziyyәtdir
yığımın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı

vәziyyәtdir
kapitalın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı

vәziyyәtdir

Sual: İnformasiyanın assimmetriyası ........ (Çәki: 1)
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artması

nәticәsindә fәrdin kreativ rifahın artımıdır
“Sayhәcm” Әyrisi ilә “hәcmsay” әyrisinin kәsişdiyi nöqtәdir
Fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti qabiliyyәtini tәdricәn itirmәsidir
İstehlakın son mәhsulu ilә investisiyaların son mәhsulunun bәrabәrdir
Elә bir vәziyyәtdir ki, әqdin ayrıayrı iştirakçıları lazimi informasiyaya yetәrli

dәrәcәdә malikdirlәr

Sual: Klub tarazlığı nöqtәsi: (Çәki: 1)
Hәr biri qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmağı tәmin edәn “gözlәmә vaxtıpul

mәsrәflәri” topluları çoxluğunun tәsviridir
İstehlakın son mәhsulu ilә investisiyaların son mәhsulunun bәrabәrdir
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artması

nәticәsindә fәrdin kreativ rifahın artımıdır
“Sayhәcm” Әyrisi ilә “hәcmsay” әyrisinin kәsişdiyi nöqtәdir
Fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti qabiliyyәtini tәdricәn itirmәsidir



Sual: Mәqsәd izokvantı ...... (Çәki: 1)
Kreativ öyrәnmә qabiliyyәtini xarakterizә edir
α fәrdin kreativ rifahının il әrzindә nisbi azalmasına bәrabәr olan әdәddir
Hәr biri qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmağı tәmin edәn “gözlәmә vaxtıpul

mәsrәflәri” topluları çoxluğunun tәsviridir
İstehlakın son mәhsulu ilә investisiyaların son mәhsulunun bәrabәrdir
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artması

nәticәsindә fәrdin kreativ rifahın artımıdır

Sual: Fәrdin hәyatı әrzindә investisiya impulsu nәticәsindә ali fәaliyyәti müddәtinin
mәcmu artımı ...... (Çәki: 1)

İstehlakın son mәhsuludur
Kreativ öyrәnmә qabiliyyәtini xarakterizә edir
α fәrdin kreativ rifahının il әrzindә nisbi azalmasına bәrabәr olan
Fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti qabiliyyәtini tәdricәn itirmәsidir
Sonsuzadәk azalan hәndәsi silsilәnin cәmi kimi hesablanır

Sual: MWS=∆W∕∆C –düsturu nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
İstehlaka meyilin son hәddi
Yığıma meyilin son hәddi
İstehlakın son mәhsulu
Yığımın son mәhsulu
Gәlirin son mәhsulu

Sual: Kreativ kapitalın amortizasiya norması – ...... (Çәki: 1)
Kreativ kapitala qoyulan investisiyaların hәcmidir
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artmasıdır
α fәrdin kreativ rifahının il әrzindә nisbi azlamasına bәrabәr olan әdaddir
Fәrdin hәyatı әrzindә investisiya impulsu nәticәsindә ali fәaliyyәti müddәtinin

mәcmu artımıdır
İstehlakın hәcmi vә gözlәmәnin müddәtidir

Sual: Gәlirin son mәhsulu istehsalistehlak funksiyasının törәmәsidir vә aşağıdakı
düsturla ifadә olunur: (Çәki: 1)

MWC= ∆W∕∆C
MW =∆W∕ I
MWS = ∆W∕ ∆S
MWC = MWS
MRC = 1(1 –t)
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak funksiyasının әsas funksiyaları: (Çәki:
1)

son mәhsulun azalması, qeyrimәhdudluq, tәkrar istehsal
artma, mәhdudluq, son mәhsulun azalması
rәqabәtә davamsızlıq, sıfır gәlirin sıfır nәticәsi
artma, qeyrimәhdudluq, son mәhsulun azalması
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Yaradıcı sahibkarın әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
gәlirin istehlak vә yığım arasında optimal bölüşdürülmәsi
istehsal mәsrәflәrinin minimallaşdırılması
nәqliyyat xәrclәrinin optimallaşdırılması
gәlirin maksimallaşdırılması
satış bazarının genişlәndirilmәsi

Sual: Şәbәkә nemәtinin xassәsidir: (Çәki: 1)
son mәhsulun azalması
son mәdaxilin ixtisar olunması
son mәdaxilin azalması
son mәsrәflәrin azalması
şәbәkә nemәtinә tәlәbin qiymәtinin azalması

Sual: Әnәnәvi iqtisadiyyatda istehlak nәzәriyyәsindә mәqsәd funksiyasıdır: (Çәki: 1)
istehsalistehlak funksiyası
istehsal funksiyası
istehlak funksiyası
faydalılıq funksiyası
mәhdudiyyәt funksiyası

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә istehlak obyektinin
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә istehlak
mәqsәdinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

mәhsul



maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә nәzәrә alınmayan
amil xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә verilmiş qiymәt
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә tarazlıq nöqtәsi
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

mәhsul
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti
istehlakın başa çatması
maksimum faydalılıq

Sual: İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә
istehlak obyektinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır, (Çәki: 1)

asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti
istehlakın başlanması

Sual: İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә
istehlak mәqsәdinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti
istehlakın başlanması



Sual: İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә
nәzәrә alınmayan amil xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti
istehlakın başlanması

Sual: İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә
verilmış qiymәt xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti
istehlakın başlanması

Sual: İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә
tarazlıq nöqtәsi xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)

asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti
istehlakın başlanması

Sual: Gәlirin dәyәri hansı düsturla hesablanır? (Çәki: 1)
C=QxI
C=Q/I
C=Q+I
C=QI
C=IQ

Sual: İstahlaka meyilin sonhәddi(MPC): (Çәki: 1)
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın istehlakının tarazlı hәcminin artımıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın istehlakının tarazlı hәcminin azalmasıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın istehlakının tarazlı hәcminin sabit

qalmasıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın yığımının tarazlı hәcminin artımıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın yığımının tarazlı hәcminin azalmasıdır

Sual: Yığıma meylin son hәddi(MPS): (Çәki: 1)
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın istehlakının tarazlı hәcminin artımıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın istehlakının tarazlı hәcminin azalmasıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın istehlakının tarazlı hәcminin sabit

qalmasıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın yığımının tarazlı hәcminin artımıdır
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın yığımının tarazlı hәcminin azalmasıdır



Sual: Modifikasiya edilmiş faydalılıq funksiyası aşağıdakı kimi yazılır: (Çәki: 1)
U( t; x;y)
U(t;x)
T( u; y)
T( u; x; y)
MU( t; x; y)

Sual: Әmәk haqqının tarazlı dәrәcәsi halında ödәnilmiş әmәyin hәcmi elә olmalıdır ki,
aşağıdakı nisbәt yerinә yetirilsin. Bu hansı nisbәtdir? (Çәki: 1)

LФ= El
e(MP1) MP1 = 32 L
w = e MPL
H = 24 αL
αI+ wH =24w
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Sual: IIdә ümumi kreativ rifah nә xarakterizә edir? (Çәki: 1)
istedadlı uşaq vә gәnclәrin sayı
ölkәnin xammal ehtiyatları
fәrdin inkişaf sәviyyәsi
cәmiyyәtin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi
idxal olunan mәhsulun miqdarı

Sual: Hansı mühakimә doğru deyil: (Çәki: 1)
tәhsil sәviyyәsi ümumi kreativ rifahın intensivliyini xarakterizә edir.
sağlamlıq sәviyyәsi ümumi kreativ rifahın ekstensivliyini xarakterizә edir.
mәcmu gәlir ümumi kreativ rifahın ilkin amili deyil.
tәhsil sәviyyәsi ümumi kreativ rifahın dinamik xarakteristikasıdır.
bütün sadalanan variantlar

Sual: Hansı statistik verilәnlәr tәhsil sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinә aid edilmir? (Çәki:
1)

әhalinin ümumi sayında ali tәhsilli işçilәrin xüsusi çәkisi
işçilәrin orta tәhsil müddәti
әhalinin hәr min nәfәrinә düşәn mәzunların sayı



insanların orta yaşama müddәti
ikinci tәhsil alan insanların sayı

Sual: Keynsçilik nәzәriyyәsindә gәlir multiplikatorunun aldığı qiymәti göstәrin: (Çәki: 1)
>10
<1
>1
<10
<100

Sual: İqtisadiyyatın informasiya sektoruna daxil deyil: (Çәki: 1)
tәhsil, sәhiyyә
rabitә vә informasiya texnologiyaları
elm, mәdәniyyәt
asudә vaxt sahәsi
incәsәnәt

Sual: Doğru mühakimәni seçin: (Çәki: 1)
Әnәnәvi makroiqtisadiyyatda ictimai mәhsul fiziki vahidlәrlә, informasiya

iqtisadiyyatında isә dәyәr vahidlәri ilә ölçülür.
İnformasiya iqtisadiyyatında ictimai mәhsul – informasiya mәhsullarının ümumi

hәcmidir.
İnformasiya makroiqtisadiyyatında ictimai mәhsul zaman vahidlәri ilә ölçülür.
Ümumi kreativ rifah kiçik zaman müddәtindә әhәmiyәtli dәrәcәdә dәyişә bilәr.
ÜDM faktorları xәrc mәnasına, ümumi kreativ rifah faktorları isә rifah mәnasına

malikdir.

Sual: Keynsçilik modelindә gәlir hansı qanunauyğunluqla artır? (Çәki: 1)
xәtti
әdәdi silsilә
hәndәsi silsilә
üstlü
şәrtdәn asılı olaraq

Sual: İİdә nә vaxt iqtisadi inkişaf baş verir? (Çәki: 1)
sadә inkişaf fondu formalaşır
inkişaf fondu tәşkil edilir
genişlәnmiş istehsal fondu formalaşır
tәhsil sәviyyәsi zamana görә dәyişmir
sağlamlıq sәviyyәsi zamana görә dәyişmir

Sual: İqtisadi inkişafın amili deyil: (Çәki: 1)
insanların hәyatının yaradıcı mәzmununun yüksәlmәsi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi



әhalinin sayının artması
әhalinin sağlamlığının yüksәlmәsi
insanların orta ömür müddәtinin yüksәlmәsi

Sual: İctimai kreativ rifah necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
Tәhsil indeksi ilә
Rifah indeksi vә rifah hәcmi ilә
saglamlıq indeksi ilә
rifah hәcmi ilә
Rifah indeksi vә tәhsil indeksi ilә

Sual: Rifah indeksi necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
Tәhsil indeksi ilә saglamlıq indeksinin hasilinә bәrabәrdir.
Tәhsil indeksi ilә әhalinin sayının hasilinә barabәrdir.
Saglamlıq indeksi ilә әhalinin sayının hasilinә barabәrdir.
Tәhsil indeksi ilә әhalinin orta ömür müddәtinin hasilinә bәrabәrdir.
Saglamlıq indeksi ilә iqtisadi cәhәtdәn fәal әhalinin sayının hasilinә bәrabәrdir.

Sual: İctimai kreativ rifah nәdir? (Çәki: 1)
cәmiyyәtin bütün yaradıcı üzvlәrinin rifahları cәmi
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin maddi vә yaradıcı dәyәrlәrinin mәcmusu
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin ali fәaliyyәtinin davamlılığının cәmidir
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifah qiymәtlәrinin cәmidir
sadalananların hamısı doğrudur

Sual: ............ iqtisadi inkişafı prosesindә cәmiyyәtin durumlarının tәsviridir. Cümlәni
tamamlayın (Çәki: 1)

İqtisadi inkişafın trayektoriyası
İqtisadi inkişafın xüsusiyyәti
İqtisadi inkişafın mәnbәyi
İqtisadi inkişafın saldosu
İqtisadi inkişafın xәrclәri

Sual: Fәrdlәrin rifah sәviyyәsinin ardıcıl dәyişmәsi prosesi vә ona müvafiq olaraq ümumi
rifahın dәyişmәsi ............... prosesi kimi çıxış edir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)

keynsçilik nәzәriyyәsindә rifahın multiplikatoru
kreativ gәlir multiplikasiyası
kreativ rifahın multiplikasiyası
keynsçilik nәzәriyyәsindә gәlir multiplikatoru
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Ümumi rifah ev tәsәrrüfatlarının mәcmu pul gәlirlәri vә yaxud sadәcә gәlirlәrinә
bәrabәr tutulur, bir sahәnin işçilәrinin gәlirlәrinә birdәfәlik tәsir nәticәsindә mәcmu gәlirin
dәyişmәsi prosesi tәdqiq olunur. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çәki: 1)

keynsçilik nәzәriyyәsindә rifahın multiplikatoru



kreativ gәlir multiplikasiyası
kreativ rifahın multiplikasiyası
keynsçilik nәzәriyyәsindә gәlir multiplikatoru
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Rifah hәcmi(W): (Çәki: 1)
W=WI/P
W=WI+P
W=WI+P
W=WIP
W=P/WI

Sual: İctimai kreativ rifah hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
rifah indeksi vә rifah hәcmi
rifah indeksi vә tәshih edilmiş tәhsil indeksi
işlәrin tәhsil sәviyyәsi vә rifah hәcmi
tәshih edilmiş tәhsil indeksi vә rifah hәcmi
rifah indeksi vә işlәrin tәhsil sәviyyәsi

BÖLMӘ: #1506#01#08#03
Ad #1506#01#08#03

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İİdә ümumi rifah multiplikatoru modeli nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
hәr bir firmanın kollektivi multiplikatora malikdir
hәr bir ailә multiplikatora malikdir
cәmiyyәtin hәr bir üzvü multiplikatora malikdir
iqtisadiyyatın hәr bir sahәsi multiplikatora malikdir
iqtisadiyyat bütövlükdә multiplikatora malikdir

Sual: Keynsçilik modelindә gәlir multiplikatoru .... prosesidir. (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun tәsirinә mәruz qalmayan sahәlәrindә gәlirin

artması
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun tәsirinә mәruz qalmayan sahәlәrindә gәlirin

azalması
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә gәlirin artması
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun tәsirinә mәruz qalan sahәlәrindә gәlirin artması
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun tәsirinә mәruz qalan sahәlәrindә gәlirin azalması



Sual: Qrafiki iqtisadi inkişaf nöqtәnin ilkin vәziyyәtdәn son vәziyyәtә yerini dәyişmәsi ilә
tәsvir olunur. Yeni üçbucağın sahәsi (rifahın yeni qiymәti) köhnә üçbucağın sahәsinә
münasibәtdә necә dәyişir? (Çәki: 1)

sahәlәr bәrabәrdir
yeni sahә kiçikdir
köhnә sahә böyükdür
yeni sahә böyükdür
köhnә sahә kiçikdir

Sual: İnformasiya makroiqtisadiyyatında iqtisadi inkişaf  (Çәki: 1)
yaradıcı fәaliyyәtin yüksәlmәsidir
iqtisadiyyatda istehsal olunan nemәtlәrin mәcmu dәyәrlәrinin zamana görә artma

prosesidir
ümumi rifahın zamana görә artma prosesidir
әhalinin sağlamlığının yüksәlmәsidir
müәyyәn dövr әrzindә ümumi rifahın nisbi artımıdır.

BÖLMӘ: #1506#01#09#03
Ad #1506#01#09#03
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İqtisadiyyatın altısektorlu modelindә tәşkilatın mәqsәdinin iqtisadi tәbiәti : (Çәki: 1)
kölgә iqtisadiyyatı, ictimai sektor, sosial iqtisadiyyat
kooperativ, sosial iqtisadiyyat,
kiçik vә orta sahibkarlıq,kölgә iqtisadiyyatı,sosial iqtisadiyyat
kooperativ,kiçik vә orta sahibkarlıq,ictimai sektor,natural tәsәrrüfat
kooperativ,kiçik vә orta sahibkarlıq,kölgә iqtisadiyyatı

Sual: İqtisadiyyatın altısektorlu modelindә tәşkilatın mәqsәdinin sosial tәbiәti : (Çәki: 1)
kölgә iqtisadiyyatı, ictimai sektor, sosial iqtisadiyyat
kooperativ, sosial iqtisadiyyat, kölgә iqtisadiyyatı
kiçik vә orta sahibkarlıq,kölgә iqtisadiyyatı,sosial iqtisadiyyat
kooperativ,kiçik vә orta sahibkarlıq,ictimai sektor,natural tәsәrrüfat
ictimai sektor,sosial iqtisadiyyat,natural tәsәrrüfat

Sual: Sosialinfrastruktur sahәnin әsas bölmәlәrini dәqiqlәşdirin: (Çәki: 1)
maddi istehsal, idarәetmә,hüquqların qorunması, sәhiyyә
idarәetmә,hüquqların qorunması,tәhlükәsizlik, elm
idarәetmә,hüquqların qorunması, tәhsil,sәhiyyә
tәhlükәsizlik,maddi istehsal,mәdәniyyәt vә incәsәnәt



idarәetmә,hüquqların qorunması,tәhlükәsizlik,maddi istehsal

Sual: Xәtti tarif cәdvәli hansı parametrlәrlә xarakterizә edilir: (Çәki: 1)
tarif dәrәcәlәrinin sayı,tarif әmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu,tarif

cәdvәlinin diapazonu,tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dәrәcәli tarif maaşı
tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dәrәcәli tarif maaşı, tarif dәrәcәlәrinin

sayı
tarif cәdvәlinin diapazonu, tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dәrәcәli tarif

maaşı
tarif dәrәcәlәrinin sayı, birinci dәrәcәli tarif maaşı, tarif әmsallarının toplusu
tarif dәrәcәlәrinin sayı,tarif әmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu, birinci

dәrәcәli tarif maaşı

Sual: Reyqonomika nәdir? (Çәki: 1)
İnformasiya cәmiyyәtinin iqtisadi vә siyasi hakimiyyәt sistemidir
Ümumi kreativ rifah cәmiyyәtinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsini artıran dövlәt

siyasәtidir.
Sosial xidmәt sisteminin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsindәn asılılığının azaldılmasına

istiqamәtlәnәn dövlәt siyasәtidir
Sosial müdafiә sisteminin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsindәn asılılığının azaldılmasına

istiqamәtlәnәn dövlәt siyasәtidir
Tәhsil sisteminin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsindәn asılılığının azaldılmasına

istiqamәtlәnәn dövlәt siyasәtidir

Sual: Birinci dәrәcәli tarif maaşı necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
istehlak qiymәtlәrinin artması ilә
istehsal qiymәtlәrinin atrması ilә
bazar tarazlığı ilә
tәhsil sәviyyәsinin artması ilә
sәhiyyә sәviyyәsinin artması ilә

Sual: Bu yanaşmanın әsasında cәmiyyәtin idarә olunmasında fәal iştirakı әks etdirәn
«ali» vәtәndaşlıq prinsipi durur, bu ali vәtәndaşlıq «aşağı» vәtәndaşlığa qarşı
qoyulmaqla, vәtәndaşların hüquq normalarına әmәl etmәklәrini nәzәrdә tutur. Bu ifadә
kommunitarizmin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)

cәmiyyәt partisipativ demokratiya kimi.
cәmiyyәt sәxavәtli respublika kimi.
cәmiyyәt ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cәmiyyәt.
dini cәmiyyәt.

Sual: Bu yanaşmanın tәrәfdarları әsasәn siyasi vә inzibati rәhbәrliyin optimal
modellәrinin axtarışı, elәcә dә yerli vә dövlәt sәviyyәlәrindә siyasi institutların
tәkmillәşdirilmәsi ilә mәşğuldurlar,onları müasir cәmiyyәtә hiss oluna bilәcәk tәsir
göstәrә bilәn daha nüfuzlu siyasi vә iqtisadi strukturların tәhlili maraqlandırır. Bu ifadә
kommunitarizmin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)



cәmiyyәt partisipativ demokratiya kimi.
cәmiyyәt sәxavәtli respublika kimi.
cәmiyyәt ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cәmiyyәt.
dini cәmiyyәt.

Sual: Burada ailә, yerli icma, mәktәb, kilsә kimi әnәnәvi institutların xüsusi rolu
vurğulanır, özü dә ailә vә әnәnәlәrin әhәmiyyәti xüsusilә qeyd edilir, hәmin institutlar
çәrçivәsindә әnәnәlәrin qorunub saxlanması siyasi hәyatda iştiraka nisbәtәn, şәxsiyyәtin
tәkmillәşdirilmәsinin daha sәmәrәli vasitәsi hesab edilir. Bu ifadә kommunitarizmin hansı
növünә aiddir (Çәki: 1)

cәmiyyәt partisipativ demokratiya kimi.
cәmiyyәt sәxavәtli respublika kimi.
cәmiyyәt ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cәmiyyәt.
dini cәmiyyәt.

Sual: Bu yanaşmanın әsasında әtraf mühitin vәziyyәtinin pislәşmәsi ilә әlaqәdar, nüvә
müharibәsinin sonrakı tәsirlәri, tәbii resursların istismarı vә digәr amillәrin tәsiri
nәticәsindә yaranan hamılıqla mәhvolma qorxusu durur. Bu ifadә kommunitarizmin
hansı növünә aiddir (Çәki: 1)

cәmiyyәt partisipativ demokratiya kimi.
cәmiyyәt sәxavәtli respublika kimi.
cәmiyyәt ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cәmiyyәt.
dini cәmiyyәt.

Sual: Bu istiqamәtin nümayәndәlәri dindә icma hәyatının әn qәdim vә mәhsuldar әsası
olduğunu görurlәr, Allaha münasibәtdә yaranan vә belәliklә icmanın fәaliyyәtinә yüksәk
mәna verәn transendent dәyәrlәrin mövcud olmasını qәbul edirlәr. Bu ifadә
kommunitarizmin hansı növünә aiddir, (Çәki: 1)

cәmiyyәt partisipativ demokratiya kimi.
cәmiyyәt sәxavәtli respublika kimi
cәmiyyәt ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cәmiyyәt.
dini cәmiyyәt.

Sual: Bu yanaşmanın tәrәfdarları hesab edirlәr ki, insanlar icma şәklindә birliyә cәhd
etmәli vә bundan savayı anlamalıdırlar ki, insanın kamil olmaması bu mәqsәdә çatmanı
qeyrimümkün edir. Bu ifadә kommunitarizmin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)

cәmiyyәt partisipativ demokratiya kimi.
cәmiyyәt sәxavәtli respublika kimi.
cәmiyyәt ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cәmiyyәt.
eksistensial cәmiyyәt.



Sual: İşsizlәrin tәhsil indeksi(EIU): (Çәki: 1)
EIU=EUxU
EIU=EU/U
EIU=EU+U
EIU=EUU
EIU=EI+EU

Sual: Vaxt büdcәsi haqqında mәlumatların әsas mәnbәyi olan dövlәt statistika
orqanlarının vә müstәqil sosioloqların apardıqları seçmә müayinәlәr ilk dәfә neçәnci
illәrhәyata keçirilmişdir? (Çәki: 1)

1910cu illәrdә
1920ci illәrdә
1930cu illәrdә
1940ci illәrdә
1950ci illәrdә

BÖLMӘ: #1506#01#10#02
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Hәlledici dәstәk qrupu ... (Çәki: 1)
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsi zamanı son nәticәni dәyişmәyә

qadir olan alternativә dәstәk qrupudur
bir neçә dәstәk qrupu içәrisindә yalnız әn kiçik çәkiyә malik olan qrupdur
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsindә qәrarlı olmayan alternativә

dәstәk qrupudur
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsindә qәrarlı olan alternativә

dәstәk qrupudur.
bütün cavablar düzgündür

Sual: Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,: (Çәki: 1)
daxili mәsrәflәr minimumdur
dәstәk qrupunun çәkisi 50%ә bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi minimumdur
dәstәk qrupunun çәkisi 100 %ә bәrabәrdir
daxili mәsrәflәr maksimumdur

Sual: Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,: (Çәki: 1)
daxili mәsrәflәr minimumdur
kәnar mәsrәflәr maksimumudur



dәstәk qrupunun çәkisi minimumdur
kәnar mәsrәflәr 0a bәrabәrdir
daxili mәsrәflәr 0a bәrabәrdir

Sual: Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,: (Çәki: 1)
dәstәk qrupunun çәkisi maksimumudur
kәnar mәsrәflәr 0a bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi 100 %ә bәrabәrdir
daxili mәsrәflәr maksimumudur
dәstәk qrupunun çәkisi maksimumudur, dәstәk qrupunun çәkisi 100 %ә bәrabәrdir,

daxili mәsrәflәr maksimumudur, kәnar mәsrәflәr 0a bәrabәrdir

Sual: Nisbi çoxluq prosedurunda o alternativ qәbul edilir ki, (Çәki: 1)
digәrlәri ilә müqayisәdә sәslәrin yarı hissәsini toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә daha çox sәs toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә sәslәrin yarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә sәslәrin yarıdan az hissәsini toplayan alternativ seçilir
bütün cavablar düzgündür

Sual: Elektron demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası: (Çәki: 1)
iyerarxik
mәrkәzlәşdirilmiş
şәbәkә
әksmәrkәzlәşdirilmiş
bütün cavablar düzgündür

Sual: Әnәnәvi demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası: (Çәki: 1)
iyerarxik
mәrkәzlәşdirilmiş
şәbәkә
әksmәrkәzlәşdirilmiş
bütün cavablar düzgündür

Sual: Aşağlda sadalananlardan hansıları elektron demokratiyanın prinsiplәrinә daxildir:
(Çәki: 1)

nümayәndәlik
çoxluq prinsipi
sәsvermәdә cismәn iştirak
hakimiyyәt orqanlarının dinamikliyi
mәrkәzlәşdirmә

Sual: Aşağlda sadalananlardan hansıları elektron demokratiyanın prinsiplәrinә daxildir:
(Çәki: 1)

konsensus prinsipi
sәsvermәdә cismәn iştirak



çoxluq prinsipi
bir nәfәr – bir sәs
nümayәndәlik

Sual: Elektron demokratiyada seçim hansı prinsipә әsaslanır? (Çәki: 1)
çoxluq
konsensus
azlıq
sәslәrin bәrabәrliyi
çoxluq, konsensus

Sual: Konstitusiya çoxluğu qaydası dәstәk qrupunun hüdud çәkisinin hansı sәviyyәsi ilә
müәyyәn olunur? (Çәki: 1)

3/2
3/1
4/3
4/1
5/1

Sual: İctimai seçim zamanı ...: (Çәki: 1)
fәrd maraqlıdır ki, onun istәklәri rәqibin istәklәrindәn çox fәrqlәnsin.
fәrd maraqlıdır ki, onun istәklәri ilә kifayәt qәdәr insanın istәklәri üstüstә düşsün.
fәrd maraqlıdır ki, onun istәklәri rәqibin istәklәri ilә üstüstә düşsün.
fәrd maraqlı deyil ki, onun istәklәri rәqibin istәklәri ilә üstüstә düşsün.
fәrd maraqlı deyil ki, onun istәklәri kifayәt qәdәr insanın istәklәri üstüstә düşsün.

Sual: İctimai qәrar qәbulu prosesi ... prosesidir: (Çәki: 1)
verilmiş variantlar yığımı içәrisindәn yeganә variantın seçilmәsi
verilmiş variantlar yığımı içәrisindәn bütün düzgün variantların seçilmәsi
verilmiş alternativlәr yığımı içәrisindәn bütün düzgün variantların seçilmәsi
verilmiş alternativlәr yığımı içәrisindәn bütün düzgün olmayan variantların seçilmәsi
verilmiş variantlar yığımı içәrisindәn bütün düzgün olmayan variantların seçilmәsi

Sual: Dәstәk qrupunun çәkisi  ...: (Çәki: 1)
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin ümumi sayında qrup üzvlәrinin xüsusi çәkisidir.
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin ümumi sayında qrup üzvlәrinin fiziki çәkisidir
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin xüsusi çәkisidir.
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin birbirilә qarşılıqlı tәsiri sayının xüsusi çәkisidir.
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin ümumi sayıdır.

Sual: Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür? (Çәki: 1)
dәstәk qrupunun çәkisi minimal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr maksimal olduğu halda



kәnar mәsrәflәr minimal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi vә daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda

Sual: Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür? (Çәki: 1)
dәstәk qrupunun çәkisi minimal olduğu halda
kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda
narazı fәrdlәrin sayı maksimal olduğu halda
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür? (Çәki: 1)
dәstәk qrupunun çәkisi maksimal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi 100%ә bәrabәr olduğu halda
kәnar mәsrәflәr sıfra bәrabәr olduğu halda
daxili mәsrәflәr maksimal olduğu halda
doğru cavab yoxdur

Sual: Yekdil qәrar nә zaman mümkündür? (Çәki: 1)
dәstәk qrupunun çәkisi minimal olduğu halda
kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda
narazı fәrdlәrin sayı maksimal olduğu halda
doğru cavab yoxdur

Sual: Yekdil qәrar nә zaman mümkündür? (Çәki: 1)
narazı fәrdlәrin sayı maksımal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda
doğru cavab yoxdur
kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda

Sual: Nisbi çoxluqda hansı alternativ seçilir? (Çәki: 1)
sәslәrin yarıdan çoxunu alan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә daha çox sәs toplayan alternativ seçilir
sәslәrin yarısını alan alternativ seçilir
50%+1 sәs toplayan alternative seçilir
doğru cavab yoxdur

Sual: Elektron demokratiyada cәmiyyәt aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual
konsensus



Sual: Elektron demokratiyada seçki mәsrәflәri aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual
konsensus

Sual: Elektron demokratiyada xarakteri aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual
konsensus

Sual: Elektron demokratiyada sәsvermәdә iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çәki:
1)

yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual
konsensus

Sual: Elektron demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır, (Çәki: 1)
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual
konsensus

Sual: Elektron demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası aspekti aşağıdakılardan hansıdır
(Çәki: 1)

yekcins olmayan
әksmәrkәzlәşdirilmiş
dinamik
dәyişkәn
konsensus

Sual: Elektron demokratiyada nümayәndәlәrin tәrkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır
(Çәki: 1)

yekcins olmayan
әksmәrkәzlәşdirilmiş
dinamik
dәyişkәn
konsensus



Sual: Elektron demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
yekcins olmayan
әksmәrkәzlәşdirilmiş
dinamik
dәyişkәn
konsensus

Sual: Kondorse proseduru: (Çәki: 1)
sәslәrin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә çox sәs toplayan alternativ seçilir
alternativlәrin cütcüt müqayisәsinә әsaslanır
hәr bir sәs verәn sәsvermәyә çıxarılan çoxluqların içәrisindәn istәsiyi sayda

alternativ bәyәnә bilәr
hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır

Sual: Bord proseduru: (Çәki: 1)
sәslәrin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә çox sәs toplayan alternativ seçilir
alternativlәrin cütcüt müqayisәsinә әsaslanır
hәr bir sәs verәn sәsvermәyә çıxarılan çoxluqların içәrisindәn istәsiyi sayda

alternativ bәyәnә bilәr
hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır

Sual: İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır. Bu fikir hansı
prinsipi әks etdirir? (Çәki: 1)

Konsensus prinsipini
Çoxluq prinsipini
Nümayәndәlik prinsipini
Yarıbirbaşa demokratiyanı
Demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi prinsipi

Sual: Әnәnәvi demokratiyanın “ Bir nәfәr –bir sәs” prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
Mümkün alternativlәrin çoxluğu özütәşkilolunan mütәxәssislәr birliyi tәrәfindәn

formalaşdırılır
İnsanların ictimai qәrar qәbul etmәk qabiliyyәti birbirindәn az fәrqlәnir, yәni bu

baxımdan cәmiyyәt yekcinsdir
İstәnilәn hakimiyyәt orqanının qәrarı iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinә aid

hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn lәğv edilә bilәr
 İctimai qәrar sәsverәnlәrin çoxluğu tәrәfindәn qәbul edilir vә bu zaman azlığın rәyi

nәzәrә alınmır
İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır

Sual: i alternativi j alternativindәn üstün olduqda kij Kondorse әmsalı ..... (Çәki: 1)
Vahidә bәrabәrdir
Sıfıra bәrabәrdir



Bu barәdә fikir söylәmәk olmaz
2yә bәrabәrdir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
Mümkün alternativlәrin çoxluğu özütәşkilolunan mütәxәssislәr birliyi tәrәfindәn

formalaşdırılır
İctimai hәyatın mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli müvafiq profilli mütәxәssislәrin ixtisaslı

rәyinә әsaslanmalıdır
İstәnilәn hakimiyyәt orqanının qәrarı iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinә aid

hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn lәğv edilә bilәr
İctimai qәrar sәsverәnlәrin çoxluğu tәrәfindәn qәbul edilir vә bu zaman azlığın rәyi

nәzәrә alınmır
İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır

Sual: Hansı variant yalnışdır (Çәki: 1)
Tәkbaşına qәrar dәstәk qrupunun çәkisinin minimal olduğu vaxt qәbul edilir
İctimai seçim proseduru dәstәk qrupunun hüdud çәkisini ⅔ә bәrabәr şәkildә

müәyyәn edir
Yekdil qәrar dәstәk qruplarının çәkisinin maksimal olduğu, yәni 100% ә bәrabәr

olduğu zaman qәbul edilir
Bord proseduru hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә

görә sıralayır
Ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә bir neçә mәrhәlәdә aparılır.

BÖLMӘ: #1506#01#10#03
Ad #1506#01#10#03

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İctimai seçim prosedurlarına daxildir: (Çәki: 1)
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, bәyәnilәn (tәqdir edilәn) sәsvermә, ardıcıl bәyәnilәn

sәsvermә, ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә,
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, bәyәnilәn (tәqdir edilәn) sәsvermә, Bord proseduru,

Kondorse proseduru
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, bәyәnilәn (tәqdir edilәn) sәsvermә, ardıcıl bәyәnilәn

sәsvermә, ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә,Bord proseduru,Kondorse proseduru,
sәslәrin sadә verilmәsi,sәslәrin çoxsәviyyәli verilmәsi

sadә çoxluq, nisbi çoxluq, ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә, sәslәrin sadә
verilmәsi,sәslәrin çoxsәviyyәli verilmәsi, Bord proseduru

nisbi çoxluq, ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә, sәslәrin sadә verilmәsi, Kondorse
proseduru, ardıcıl bәyәnilәn sәsvermә



Sual: Әnәnәvi demokratiyanın әsas prinsiplәri: (Çәki: 1)
bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi,bir

mütәxәssis – bir sәs,birbaşa demokratiya
bir nәfәr – bir sәs, әnәnәvi demokratiyanın dәyişmәzliyi,alternativlәrin

formalaşdırılması vә seçilmәsi funksiyalarının birlәşdirilmәsi
nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi, elektron sәsvermә,

yarıbirbaşa demokratiya
bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi,

mәrkәzlәşdirmә, hakimiyyәt orqanlarının sabitliyi, әnәnәvi demokratiyanın
dәyişmәzliyi,alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi funksiyalarının birlәşdirilmәsi

bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik, әnәnәvi demokratiyanın dәyişmәzliyi, çoxluq
prinsipi, elektron sәsvermә

Sual: Elektron demokratiyanın әsas prinsiplәri: (Çәki: 1)
bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya, demokratiya

prosedurlarının dәyişkәnliyi, bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik
bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya ,elektron

sәsvermә, konsensus prinsipi, әksmәrkәzlәşdirmә, hakimiyyәt orqanlarının
dinamikliyi, alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi funksiyalarının bölünmәsi,
demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi

bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, alternativlәrin formalaşdırılması vә
seçilmәsi funksiyalarının bölünmәsi, demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi

bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, hakimiyyәt orqanlarının dinamikliyi,
elektron sәsvermә, konsensus prinsipi, әksmәrkәzlәşdirmә

nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi, bir mütәxәssis – bir sәs,
birbaşa demokratiya, әksmәrkәzlәşdirmә

Sual: Sosialmәdәni sahәdә әmәk haqqı amillәrinә nә daxildir: (Çәki: 1)
yaşayış minimumunun kәmiyyәti, әlverişsiz әmәk şәraiti,sosialmәdәni sahә,

әmәyin cari mәhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, işçinin statusu,әlavә işlәrin yerinә

yetirilmәsi
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, әmәyin cari

mәhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, yaşayış

minimumunun kәmiyyәti, әlverişsiz әmәk şәraiti,sosialmәdәni sahә,tәşkilatının
statusu,işçinin statusu,әlavә işlәrin yerinә yetirilmәsi, әmәyin cari mәhsuldarlığı

ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı,sosialmәdәni sahә,tәşkilatının statusu,
әmәyin cari mәhsuldarlığı, yaşayış minimumunun kәmiyyәti

Sual: Konsensus prinsipi nәdir? (Çәki: 1)
ictimai qәrarların qәbulunda azlığlın rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda çoxluğun rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda mütәxәssislәrin rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda sahibkarların rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda rәhbәrliyin rәyinin nәzәrә alınması



Sual: İctimai seçimin daxili mәsrәflәri nәyi bildirir? (Çәki: 1)
dәstәk qrupunun formalaşdırılması ilә әlaqәdar mәsrәflәri
dәstәk qrupunun formalaşdırılması vә fәrdi istәklәrә dair informasiyanın nümayişi,

mübadilәsi ilә bağlı mәsrәflәri
ictimai seçimin reallaşdırılması nәticәsindә ayrıayrı fәrdlәrin sәrf etdiyi mәsrәflәri
fәrdi istәklәrә dair informasiyanın nümayişi ilә әlaqәdar mәsrәflәri
dәstәk qrupunun üzvlәri arasında şәxslәrarası qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılması ilә

bağlı mәsrәflәri

Sual: İctimai seçimin kәnar mәsrәflәri nәyi bildirir? (Çәki: 1)
ictimai seçimin reallaşdırılması nәticәsindә ayrıayrı fәrdlәrin sәrf etdiyi mәsrәflәri
dәstәk qrupunun formalaşdırılması vә fәrdi istәklәrә dair informasiyanın nümayişi,

mübadilәsi ilә bağlı mәsrәflәri
tәkbaşına qәrarın reallaşması nәticәsindә ayrıayrı fәrdlәrә mәxsus mәsrәflәri
dәstәk qrupunun formalaşdırılması ilә bağlı mәsrәflәri
fәrdi istәklәrә dair informasiyanın nümayişi vә mübadilәsi ilә bağlı mәsrәflәri

Sual: İctimai seçim proseduru  ... : (Çәki: 1)
verilmiş alternativlәr çoxluğundan yeganә alternativi seçmәyә imkan verәn

alqoritmdir.
verilmiş variantlar çoxluğundan istәnilәn variantın seçilmәsi alqoritmidir.
verilmiş variantlar çoxluğundan bütün düzgün variantları seçmәyә imkan verәn

alqoritmdir.
verilmiş alternativlәr çoxluğundan bütün düzgün variantların seçilmәsi alqoritmidir.
verilmiş alternativlәr çoxluğundan istәnilәn variantın seçilmәsi alqoritmidir.

Sual: Әnәnәvi demokratiya aşağıdakı prinsiplәr üzәrindә qurulmuşdur: 1) Bәrabәrlik
prinsipi 2) Birbaşa demokratiya 3) Yarıbaşına demokratiya 4) “Bir nәfәr –bir sәs” 5)
Nümayәndәlik 6) Konsensus prinsipi (Çәki: 1)

1, 3, 4
4, 5
3, 5, 6
2, 4, 5
1, 4, 6

BÖLMӘ: #1506#01#11#02
Ad #1506#01#11#02

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İntellektual mülkiyyәt anlayışı nәdir (Çәki: 1)



xüsusi mülkiyyәt vә fәrdi mülkiyyәt arasında olan aralıq formadır
azad yaradıcılıq formasıdır
özündә fәrdi mülkiyyәti әks etdirir
özündә xüsusi mülkiyyәti әks etdirir
yaradıcılığa inhisarın tәtbiqi

Sual: İntellektual mülkiyyәtin әsas iqtisadi funksiyası (Çәki: 1)
yaradıcılıq fәaliyyәti mәhsulunun fәrdilәşmiş xarakterini qoruyub saxlamaq
mәhsulun pul gәlirinin potensial mәnbәyini qoruyub saxlamaq
fәrdilәşmiş mәhsulun cәmiyyәt üzvülәri tәrәfindәn maneәsiz istifadәsi
mәhsulun ictimai әhәmiyyәtinin qorunub saxlanılması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi haqqında Paris konvensiyası neçәnci ildә qәbul
olunmuşdur (Çәki: 1)

1883cü ildә
1792ci ildә
1882ci ildә
1967ci ildә
1886cı ildә

Sual: Stokholmda Ümumidünya intellektual mülkiyyәt tәşkilatıni tәsis edәn konvensiya
neçәnci ildә imzalanmışdır (Çәki: 1)

1967ci ildә
1965ci ildә
1883cü ildә
1886cı ildә
 1993cü ildә

Sual: Rusiyada ilk müәlliflik haqqında qanun (Çәki: 1)
1828ci ildә
1882ci ildә
1827ci ildә
1911ci ildә
1848ci ildә

Sual: Müәllif hüququ vә әlaqәli hüquqlar haqqında Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin fәrmanı (Çәki: 1)

1996ci il 8 oktyabr
1998ci il 12 oktyabr
1994cü il 6 noyabr
1997ci il 9 oktyabr
1995ci il 12 mart

Sual: 1623cü ildә İngiltәrәdә qәbul edilmiş texniki yeniliklәri yaradan vә tәtbiq edәn hәr



kәsә hansı müddәt әrzindә inhisar qaydada istifadә etmәk hüququ verilmişdir (Çәki: 1)
on dörd il
on iki il
sәkkiz il
altı il
on il

Sual: Müәllif hüququnun әsas vәzifәlәri (Çәki: 1)
elmi, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılmasıilә bağlı fәaliyyәtin hüquqi cәhәtdәn

tanınmasının tәmini cәmiyyәtin maraqlarına uyğun olaraq әsәrlәrdәn geniş istifadә
edilmәsi üçün şәraitin yaradılması

yaradıcılığın azad olması, müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә
uzlaşması

elmi, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılmasıilә bağlı fәaliyyәtin hüquqi cәhәtdәn
tanınmasının tәmini

yaradıcılığın azad olması, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılmasıilә bağlı
fәaliyyәtin hüquqi cәhәtdәn tanınmasının tәmini

düzgün cavab yoxdur

Sual: “Kraliça Annanın statusu” adlanan intellektual mülkiyyәtin müdafiәsi qanunu
harada qәbul edilmişdir (Çәki: 1)

Almaniya
Fransa
İngiltәrә
Sovet Ittifaqı
düzgün cavab yoxdur

Sual: Fransada patent qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir (Çәki: 1)
1534cü ildә
1623cü ildә
1710cu ildә
1825ci ildә
1791ci ildә

Sual: Müәllif hüququ ilә hansı münasibәtlәr tәnzimlәnir? (Çәki: 1)
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr
Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması

Sual: Mülki dövriyyә iştirakçılarının fәrdilәşmiş vasitәlәrinә olan hüquqlar hansı
mülkiyyәti özündә birlәşdirir? (Çәki: 1)

İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması



Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr
Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması

Sual: Patent hüququ özündә hansı mülkiyyәtlәri birlәşdirir? (Çәki: 1)
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr
Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması

Sual: İstehsal sirlәrinә olan hüquqlar hansı münasibәtlәri tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr
Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması

Sual: İntellektual mülkiyyәt hüququnun pozulmasının hansı növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
Vәtәndaş hüququnun pozulması
İnzibati hüququnun pozulması
İnsan hüququnun pozulması
Müәllif hüququnun pozulması
Beynәlxalq hüququnun pozulması

Sual: Rusiyada intellekyual mülkiyyәt mәsәlәlәri ilә mәşğul olan qanun necә adlanır?
(Çәki: 1)

Patent üzrә federal institut
Intellekyual mülkiyyәt üzrә beynәlxalq institut
Sәnaye mülkiyyәti üzrә federal institut
Kommersiya sirlәri üzrә ixtisaslaşmış tәşkilat
Intellekyual mülkiyyәt üzrә dövlәt akademiyası

Sual: İntellektual mülkiyyәt hüququnun pozulmasının aşağıdakı növü mövcud deyil:
(Çәki: 1)

İnzibati hüququnun pozulması
Müәllif hüququnun pozulması
Patent hüququnun pozulması
Istehsal sahәlәrinә olan hüquqların pozulması
Mülki dövriyyә iştirakçılarının fәrdilәşmiş vasitәlәrinә olan hüquqlarının pozulması

Sual: Әqli mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
kәşflәr
kommersiya sirri
әmtәә nişanları



inteqral mikrosxemlәrin tipologiyası
sәmәrәlәşdirmә tәkliflәri

Sual: Әqli mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
әmtәә nişanları
firma adları
kәşflәr
xidmәt nişanları
әmtәәlәrin mәnşә yerlәrinin adlar

BÖLMӘ: #1506#01#03#03
Ad #1506#01#03#03

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Texnostruktur deyildir: (Çәki: 1)
eyni texniki biliklәrә malik insanların mәcmusu
müxtәlif texniki biliklәrә malik insanların mәcmusu
qәrarların qrup şәklindә qәbulu mexanizmi
müasir sәnaye texnologiyasında ehtiyac duyulan biliklәrә malik insanların mәcmusu
planlaşdırmada ehtiyac duyulan müxtәlif tәcrübә vә bacarıqlara malik insanların

mәcmusu

Sual: Postiqtisadi cәmiyyәtә keçid cәmiyyәtindә fundamental dәyişiklik deyildir? (Çәki: 1)
sәnaye inqilabı
dәyәr münasibәtlәrinin aradan qaldırılması
sosiopsixoloji dәyişiklik
xüsusi mülkiyyәtin aradan qalxması
cәmiyyәtin sinfi strukturunun dәyişmәsi

Sual: Sәnayeçilik nәyә istiqamәtlәnib? (Çәki: 1)
iqtisadi artım
iqtisadi inkişaf[yeni cavab]
texnoloji inkişaf
biliklәrin toplanması
informasiyanın işlәnmәsindә daha yüksәk sәviyyәli çәtinliklәrin yığımı

Sual: İnformasionalizm nәyә istiqamәtlәnib? (Çәki: 1)
texnoloji inkişaf
sәnaye inkişafı



iqtisadi artım
iqtisadi inkişaf
buraxılışın maksimumlaşdırılması

Sual: Mikroiqtisadi tәhlilin tәtbiq sferasının genişlәndirdiyinә görә iqtisadiyyat sahәsi üzrә
Nobel mükafatı alan alim kimdir? (Çәki: 1)

Q.Bekker
V.İnozemtsev
M.Kastels
E.Toffler
D.Bell

Sual: Kastelsә görә yeni tәşkilati mәntiqin әsasında ... durur. (Çәki: 1)
şaquli inteqrasiyadan üfqi inteqrasiyaya keçid
texnostrukturun hazırlanması
fordizmdәn postfordizmә keçid
inkişafın informasiya üsuluna keçid
sosial yaddaşda keyfiyyәt dәyişikliyi

Sual: E.Tofferin “Üçüncü dalğa” әsәrindә texnoinqlab hansı hadisәlәrlә xarakterizә
olunur? (Çәki: 1)

Sosial inqlab, sәnaye inqlabı, bazarların yaranması
Elektron inqlab, infosfera, elektron kottec
Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı, sәnaye inqlabı, infosfera
informasiya cәmiyyәti, sosial –mәdәni sfera, elektron kottec
sәnaye inqlabı, elektron kottec, bazarların yaranması

Sual: Cәmiyyәt insanın tәbiyyәtlә qarşılıqlı tәsiri üzәrindә tәşkil olunmuşdur: resurslar
hasiledici sәnaye sahәlәri tәrәfindәn tәmin olunur, cәmiyyәt isә azalan vergi vә aşağı
mәhsuldarlıq qanunlarına tabe olur. Bu ifadә cәmiyyәtin hansı növünә xarakterikdir,
(Çәki: 1)

sәnayeyә qәdәr
sәnaye
postsәnaye
texnosfera
cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Qarşılıqlı tәsir insanla maşının qarşılıqlı münasibәtlәrinә әsaslanır vә enerjinin tәbii
әtraf mühitin texniki mühitә keçmәsi üçün istifadә olunması prosesinә әsaslanır. Bu ifadә
cәmiyyәtin hansı növünә xarakterikdir (Çәki: 1)

sәnayeyә qәdәr
sәnaye
postsәnaye
 texnosfera
cavabların heç biri doğru deyil



Sual: Cәmiyyәt “insanlar arasında oyun” üzәrindә qurulmuşdur vә bu cәmiyyәtdә maşın
texnologiyasının fonunda informasiyaya әsaslanan intellektual texnologiya hökmran
mövqeni tutur. Bu ifadә cәmiyyәtin hansı növünә xarakterikdir (Çәki: 1)

sәnayeyә qәdәr
 sәnaye
postsәnaye
texnosfera
cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Postiqtisadiyyat cәmiyyәtә keçid cәmiyyәtdә aşağıdakı әsaslı dәyişikliklәrlә
xarakterizә olunur: 1.Texnoloji inqilab 2.İstehsal vә istehlakın birlәşmәsi 3. Dәyәr
münasibәtlәrinin aradan qaldırılması 4.Korporasiyanın yenidәn müәyyәnlәşmәsi 5.
Xüsusi mülkiyyәtin süqutu 6. Cәmiyyәtin sinfi strukturunun dәyişilmәsi 7. Sosial psixoloji
dәyişiklik (Çәki: 1)

1,2, 3, 5, 6
1, 3,4, 5, 7
1,3,5, 6, 7
1, 3, 4, 6,7
2, 3, 4, 5

BÖLMӘ: #1506#01#04#03
Ad #1506#01#04#03
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Spensin siqnallar nәzәriyyәsindә tәhsil haqqında siqnalın tәsiri hansı amillәrin
qarşılıqlı tәsirinә әsaslanmışdır? (Çәki: 1)

tәhsil müddәti vә professional hazırlıq
mәhsuldarlıq vә tәhsil müddәti
tәhsilә çәkilәn mәsrәflәr vә işçinin qabiliyyәti
tәhsil müddәti vә iş stajı
doğru cavab yoxdur

Sual: Kouza görә firmanın optimal ölçüsünü müәyyәn edәn faktoru göstәrin: (Çәki: 1)
satış hәcmi
bazarın payı
istehsal amillәrinin qiymәtlәri
hazır mәhsulun qiymәti
sabit xәrclәrin hәcmi



Sual: Axtarış nәticәsindә әldә olunun qәnaәt nәyә bәrabәrdir? (Çәki: 1)
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimal qiymәtlәri arasındakı fәrqin onun hәcminin

hasilinә bәrabәrdir.
axtarış mәsrәflәrinә
sorğusual edilәn satıcıların optimal sayına
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә bәrabәrdir
doğru cavab yoxdur

Sual: Axtarış nәticәsindә әldә edilәn mәnfәәt nәyә bәrabәrdir? (Çәki: 1)
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimal qiymәtlәri arasındakı fәrqin onun hәcminin

hasilinә bәrabәrdir.
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә bәrabәrdir.
axtarış mәsrәflәrinә
tranzaksiya xәrclәrinә
Düzgün cavab yoxdur

Sual: 1991ci ildә transaksiya mәsrәflәri vә mülkiyyәt hüquqları ilә bağlı problemlәrә dair
әsәrinә görә iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı alan alim kimdir? (Çәki: 1)

E.Dyurkgeym
V.İnozemtsev
M.Kastels
R.Kouz
D.Bell

Sual: 1982ci ildә sәnaye strukturlarının, bazarların fәaliyyәtinin, habelә dövlәt
tәnzimlәmәsinin sәbәb vә nәticәlәrinin tәdqiqinә görә iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı
alan alim kimdir? (Çәki: 1)

Y.Şumpeter
Z.Bauman
C.Stiqler
M.Kastels
C.Helbreyt

Sual: Spens nәzәriyyәsindә tәhsil haqqında siqnalın tәsiri nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
tәhsil müddәti ilә peşә hazırlığının qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә onun mәhsuldarlığının qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsilә çәkilәn mәsrәflәrlә işçinin qabiliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә iş stajının qarşılıqlı әlaqәsinә
iş stajı ilә işçinin qabiliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәsinә

Sual: Şüurun mәlum vәziyyәtlәri bütün cәmiyyәt üzvlәrinin hamısı üçün ümumidir. fәrdi
cәmiyyәtlә bu cür birlәşdirәn әlaqә, cismi şәxsiyyәtlә birlәşdirәn әlaqә ilә tam analojidir.
Bu ifadә E.Dyurkgeymin hәmrәylinin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)

tәşkilati
mexaniki
sosial



orqanik
avtonom

Sual: Hәr bir fәrdin öz fәaliyyәt sahәsi, şәxsiyyәti vardır. burada hissәlәrin fәrdilәşmәsi
orqanizmin bütövlüyünü güclәndirir, Sosial tәkamül gedişindә bu hәmrәylik güclәnir.Bu
ifadә E.Dyurkgeymin hәmrәylinin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)

tәşkilati
mexaniki
 sosial
orqanik
avtonom

Sual: İnnovasiya fәaliyyәti aşağıdakı proseslәrdәn birini әhatә edir? (Çәki: 1)
Qlobal informasiya mәkanının yaranması
Patenyönlü mәhsulun çıxımı tәmin edir
Informasiya texnologiyaları ilә mәşğul olan insanların sayı artır
Elektron hökumәt vә dövlәtin inkişafı
Elektron tәsәrrüfat vә sosial şәbәkәlәrin yaradılması

Sual: Innovasiyaların tәşkilatı növü nә demәkdir? (Çәki: 1)
Tәkmillәşdirilmiş texnologiyaya malik sәmәrәli istehsalın yaranması
Sosiumun yenidәn tәşkil olunmasında insan hәyatının sferasının yenilәşmәsi
Yeni marketinq metodlarının reallaşması
Insanların hәyat şәraitinin dәyişmәsi üçün yeni kәşflәrin reallaşması
Yeni strategiyların formalaşması

Sual: Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә
hәyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel
layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması
üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır. Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çәki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
xidmәt

Sual: Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә
virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar
firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә
istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir,
(Çәki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq



 xidmәt

Sual: Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada
virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real
zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi
qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çәki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
 xidmәt

Sual: Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri
haqqında tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial
alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları
vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir,
(Çәki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
xidmәt

Sual: Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn
monitorinqi, kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması,
mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.
Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çәki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
 xidmәt

Sual: Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin
hüdudlarından kәnara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda
üzvlәrinә kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlәrinin vә
elektron yığıncaq sisteminin kömәyi ilә digәr iştirakçılarla sinxron vә qeyrisinxron
ünsiyyәt saxlamaq imkanı verir. Bu ifadә virtual komandanın hansı xüsusiyyәtinә aiddir,
(Çәki: 1)

 istismar
 xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik

Sual: Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur, şәbәkә texnologiyaları
vә kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitәlәri dünyanın istәnilәn nöqtәsindәn



iştirakçılara mәlumat serverindә informasiya mübadilәsi aparmaq imkanı verir. Bu ifadә
virtual komandanın hansı xüsusiyyәtinә aiddir, (Çәki: 1)

 istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik

Sual: Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada iştirak etmәk imkanı verir, çünki
texnologiyalar elә hazırlanır ki, virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair
mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün
olsun, әnәnәvi komanda tәhlükәsizliklә bağlı problemlәr qarşısında müdafiәsizdir, çünki
şәxslәrarası birbaşa ünsiyyәtә әsaslanır. Bu ifadә virtual komandanın hansı
xüsusiyyәtinә aiddir, (Çәki: 1)

 istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik

Sual: Layihәnin planı hansı elementlәrdәn ibarәtdir, 1. layihәnin tәsviri 2. planlaşdırma 3.
büdcә 4. nәticә 5. müddәtlәr (Çәki: 1)

1,2,4
2,4,5
1,3,5
1,4,5
1,2,3

Sual: Layihәnin bütün elementlәrinin tam müәyyәnlәşmәsinәdәk addımaddım
dekompozisiya üzәrindә qurulur, proseslәr firmanın mәhsulla¬rına vә xidmәtlәrinә dәyәr
әlavә etmәk qabiliyyәti ilә fәrqlәnir (mәsәlәn, marketinq vә satışlar), hәr bir ilkin proses
yardımçı proseslәrә bölünür, yardımçı proseslәr isә onların yerinә yetirilmәsi üçün zәruri
olan hәrәkәtlәrә bölünür, müәssisәnin әmәliyyat sәviyyәsindә hәrәkәtlәr onların yerinә
yetirilmәsi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmә¬si üçün әsas olan yardımçı proseslәrin әsas
hissәsini tәşkil edir. Bu ifadә layihә planının hansı elementini xarakterizә edir, (Çәki: 1)

layihәnin tәsviri
planlaşdırma
büdcә
nәticә
müddәtlәr

BÖLMӘ: #1506#01#05#03
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Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının әsas kateqoriyaları: (Çәki: 1)
istehsal, bölgü, mübadilә, istehlak
istehsal, bölgü, mübadilә, kapital
istehsal, bölgü, rifah, kapital
istehsal, bölgü, rifah, istehlak
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Fikirlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)
rifahın müәyyәn olunmasına fәrdi yanaşma – insanın mahiyyәti uzun tarixi dövr

әrzindә institutların inkişafının tәhlilindәn çıxarılır
rifahın müәyyәn olunmasına institusional yanaşma – fәrdin rifahının

qiymәtlәndirilmәsi yükü insanın özünә hәvalә edilir
fәrdi yanaşma  diqqәti cәmiyyәtdәki әnәnәlәrә, etik normalara cәmlәyir
institusional yanaşma – insanların ümumi kefiyyәtlәrinin aşkara çıxarılmasına imkan

vermir
Sadalananlardan heç biri

Sual: Monetar rifah paradoksuna aid deyil: (Çәki: 1)
“himayәdә olanın ölümü” paradoksu
“gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi” paradoksu
“yağtoplar” paradoksu
“mәsrәflәrnәticәlәr” paradoksu
“ pullar – şәrab” paradoksu

Sual: Kreativ rifah nәzәriyyәsindә dәyәrin әsas nәzәriyyәlәri: (Çәki: 1)
әmәk, subyektiv, mübadilә
әmәk, subyektiv, kreativ
mübadilә, subyektiv, kreativ
yaradıcı, obyektiv, әmәk
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Fәrdin kreativ rifahı muzdlu yaradıcı әmәk vaxtından vә yaradıcı әmәk vaxtı kimi
şәrh edilәn yaradıcı asudә vaxtdan ibarәtdir. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı
aspektinә aiddir (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi

Sual: Fәrd öz ali fәaliyyәtindә özünü inkişaf etdirmәk mәqsәdilә eyni zamanda hәm
yaradıcı әmәk vasitәsi, hәm dә yaradıcı istehlakın predmeti kimi çıxış edәn yaradıcı



bacarıqlarından istifadә edir. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir
(Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi

Sual: Tәlәbat ali fәaliyyәtdә insanın mütlәq tәlәbatıdır. İkinci dәrәcәli tәlәbatlar sadәcә
olaraq ali fәaliyyәtә yardımçı olurlar, ancaq özözlüyündә mütlәq tәlәbatı ödәmirlәr. Bu
ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddi (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi

Sual: İnsanın mahiyyәti onun yaradıcılıq bacarıqlarındadır, sivilizasiyanın inkişafının
qlobal tendensiyaları ümumi yaradıcılıq fәaliyyәtinin hәcminin artırılmasından vә mәcmu
ibtidai fәaliyyәtin hәcminin ixtisar edilmәsindәn ibarәtdir. Bu ifadә kreativ rifah
nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir, (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi

Sual: İnsanın tәlәbatları mәna etibarilә tarixi inkişafın qlobal tendensiyalarının tәsiri
altında formalaşan ictimai hәyatın institusionallaşdırılmış normalarıdır, Әgәr bu norma
fәrd tәrәfindәn zәif institusinallaşdırılıbsa, o bu cür tәlәbat hiss etmir. Bu ifadә kreativ
rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi]
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi

Sual: Fәrdin yeni şәxsi keyfiyyәtlәr әldә etmәsi ondan yaradıcı sәylәr tәlәb edir, qarşılıqlı
tәsir nәticәsindә fәrdin inkişafı baş verir ki, bu da yaradıcı rifah üçün ilkin zәmin olur. Bu
ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir, (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah şәxsiyyәtlәrarası qarşılıqlı tәsirin nәticәsi kimi
kreativ rifah sәrbәstlik vaxtı kimi
kreativ rifah iqtisadiyyatın mikromakro sәviyyәlәrindә universal mәqsәdli göstәrici

kimi



Sual: Mümkün seçim variantlarının sayının artırılması insanı yeni şәrtlәr qarşısında
qoyur ki, bu zaman o, toplanmış bilik vә tәcrübәsindәn istifadә edәrәk variantlardan birini
seçmәli olur. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah şәxsiyyәtlәrarası qarşılıqlı tәsirin nәticәsi kimi
kreativ rifah sәrbәstlik vaxtı kimi
kreativ rifah iqtisadiyyatın mikromakro sәviyyәlәrindә universal mәqsәdli göstәrici

kimi

Sual: Yaradıcı fәrd mikroiqtisadiyyatın yeganә subyekti kimi qәbul edilir, onun mәqsәdi
özünün kreativ rifahının maksimallaşdırılmasından ibarәtdir,o, individual göstәricilәrin
cәmindәn ibarәt olan ictimai kreativ rifahın maksimallaşdırılması mәqsәdilә eynidir. Bu
ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir (Çәki: 1)

kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah şәxsiyyәtlәrarası qarşılıqlı tәsirin nәticәsi kimi
kreativ rifah sәrbәstlik vaxtı kimi
kreativ rifah iqtisadiyyatın mikromakro sәviyyәlәrindә universal mәqsәdli göstәrici

kimi

Sual: Hәzz ilә rifahın qarşılıqlı әlaqәsi problemi müasir iqtisad elmindә aşağıdakı
yanaşmalar çәrçivәsindә tәtbiq edilir: 1) Rifah hәzz ola bilәr 2) Rifah hәzzdir 3) Rifah heç
vaxt hәzz ola bilmәz 4) Rifah hәzz deyil 5) Rifah ali hәzzdir (Çәki: 1)

1, 3, 5
2, 3, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
1, 2, 4

Sual: Bioloji vaxtın әsas formaları aşağıdakılardan hansıdır? 1) Mürәkkәb әmәk 2)
Kreativ rifah 3) Mәcburi gözlәmә 4) Xәstәlik 5) İctimai rifah 6) Boş vaxt keçirmә (Çәki: 1)

1, 3, 6
2, 3, 5
3,5, 6
2, 4, 5
3, 4, 6

BÖLMӘ: #1506#01#06#02
Ad #1506#01#06#02

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Kapitalın tәsnifatına utilitar yanaşma: (Çәki: 1)
nemәtin dәyәrinin onun bazar qiymәti ilә eyni olması fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt

tәşkil etmәsindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır
verilәn yanaşmanın insanın daxili kapitalının qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә

edilmәsindәn yaranır
variantlardan heç biri

Sual: Kapitalın tәsnifatına dәyәr yanaşma: (Çәki: 1)
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt

tәşkil etmәsi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәri fәrdin yaradıcı xәrclәrinin miqdarı ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәri onun bazar dәyәri ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır
variantlardan heç biri

Sual: Kapitalın tәsnifatına naturalmaddi yanaşma: (Çәki: 1)
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt

tәşkil etmәsi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin fәrdin yaradıcı xәrclәrinin miqdarı ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin onun bazar qiymәti ilә eyni olması fikrindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır
variantlardan heç biri

Sual: Bu fikirlәrdәn handı doğrudur: Kreativ kapitalın istifadә olunmuş hәcmi.... (Çәki: 1)
fәrdin hәyat fәaliyyәti şәraitindәn asılı deyildir
fәrdin hәyat fәaliyyәti şәraitindәn asılıdır
fәrdin yaradıcı hәddindәn çoxdur
kreativ kapitalın potansial hәcminin kәmiyyәtini üstәlәyir
bütün sadalananlar

Sual: Fikirlәrdәn hansının doğru olmadığını müәyyәn edin: Sosial kapital.... (Çәki: 1)
fәrdә münasibәtdә xarici obyektlәri özündә birlәşdirir
sosial kapitalın mәhsuldarlığı onun xarici insan komponentlәrinin tәrkibi vә

keyfiyyәtindәn asılıdır
fәrdin dostluq, ailә vә işgüzar әlaqәlәri onun sosial kapitalına aid deyildir
fәrdin digәr insanlarla onlar tәrәfindәn alınan nemәtlәr axınına tәsir edәn әlaqәlәr

sistemidir
bütün sadalananlar

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kreativ kapital konsepsiyası ilә insan kapitalı
konsepsiyasının fәrqlәndirici cәhәtlәri deyildir: (Çәki: 1)



kapitalın yaranması
yaradıcı hәddin ölçüsü
ölçü vahidlәri
gәlirin rolu
zamanla dәyişiklik

Sual: Şәxsi keyfiyyәtlәrin bölgüsü növbәti amillәrlә müәyyәn olunur: (Çәki: 1)
psixoloji vә bioloji
bioloji vә sosial
mәdәni vә sosial
psixoloji vә sosial
davranış vә bioloji

Sual: Şәxsi keyfiyyәtlәrin bölgüsünü müәyyәn edәn amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
maddi vә sosial
mәnәvi vә fiziki
bioloji vә yaradıcı
mәnәvi vә sosial
bioloji vә sosial

Sual: Meritokratiya hansı cәmiyyәtә aiddir? (Çәki: 1)
sәnayeyә qәdәrki
sәnaye
informasiya
ibtidai
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Gәlirin rolu aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)
Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya
Özözünә artma

Sual: Gәlirin rolu aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir (Çәki: 1)
Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya
Özözünә artma

Sual: Zamanında dәyişiklik aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir (Çәki:
1)

Mәqsәd



Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya
Özözünә artma

Sual: Zamanında dәyişiklik aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir (Çәki:
1)

Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya
Özözünә artma

Sual: İbtidai cәmiyyәtdә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
hәyatı tәmin edәn predmetlәr
maddi nemәt
әmtәә
informasiya mәhsulu
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәtdә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır
(Çәki: 1)

hәyatı tәmin edәn predmetlәr
maddi nemәt
әmtәә
informasiya mәhsulu
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sәnaye cәmiyyәtindә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
hәyatı tәmin edәn predmetlәr
maddi nemәt
әmtәә
informasiya mәhsulu
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İnformasiya cәmiyyәtindә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır (Çәki:
1)

hәyatı tәmin edәn predmetlәr
maddi nemәt
әmtәә
informasiya mәhsulu
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәtdә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
fiziki qüvvә



titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sәnaye cәmiyyәtindә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İnformasiya cәmiyyәtindә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
fiziki qüvvә
 titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İbtidai cәmiyyәtdә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәtdә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sәnaye cәmiyyәtindә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İnformasiya cәmiyyәtindә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya



oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İbtidai cәmiyyәtdә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır (Çәki: 1)
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının mәhdudluğu
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır (Çәki: 1)

Rifah
 Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur
Gәlir

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının resurs xarakteristikası
aşağıdaklardan hansıdır (Çәki: 1)

Rifah
Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur
Gәlir

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının mәqsәd göstәricisi
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır (Çәki: 1)

kreativ rifah
gәlirin qiymәti
mәnfәәt
әmәyin qiymәti
istehlak artıqlığı

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının verilmiş qiymәt
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır (Çәki: 1)

kreativ rifah
gәlirin qiymәti
mәnfәәt
әmәyin qiymәti
istehlak artıqlığı

BÖLMӘ: #1506#01#06#03
Ad #1506#01#06#03

Suallardan 4



Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kreativ kapitaldan istifadә effektliyi hansı nisbәtә bәrabәrdir: (Çәki: 1)
fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti müddәtinin yaradılan informasiya mәhsullarının hәcminә
istifadә olunmuş kreativ kapitalın hәcminin potensial kreativ kapitalın hәcminә
istifadә olunmuş kreativ kapitalın hәcminin fәrdin yaradıcılıq hәddinin kәmiyyәtinә
istifadә olunmuş kreativ kapitalın hәcminin yaradılan informasiya mәhsullarının

hәcminә
potensial kreativ kapitalın hәcminin fәrdin yaradıcılıq hәddinin kәmiyyәtinә

Sual: Avtonom kreativ kapital nәdir? (Çәki: 1)
yaradıcı işçilәrin ayrılıqda kreativ kapitalının hәcmi
fәrdin әvvәlki kreativ әlaqәlәrinin itirilmәsindәn sonra saxlanılan kreativ kapitalının

hәcmi
potensial vә istifadә olunmuş kapital arasında fәrq kimi yaranmış kreativ kapitalın

hәcmi
fәrdin kreativ әlaqәlәrinin artırılması gedişindә yığılmış kreativ kapitalının hәcmi
variantlardan heç biri

Sual: Şәxslәrarası kapital – bu.... (Çәki: 1)
ictimai kapital
daxili kapital
kreativ kapital
sosialkreativ kapital
daxili kapital

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında nemәtin internalizasiyası dedikdә başa düşülür: (Çәki:
1)

maddi nemәtlәrin yaradıcı qabiliyyәtli fәrdlәr arasında bölgüsü prosesi
maddi әmtәә formasında olan xarici nemәtlәrin fәrdin yaradıcı qabiliyyәti

formasında olan daxili nemәtlәrlә әvәz edilmәsi prosesi
daxili nemәtlәrin fәrdin yaradıcı qabiliyyәti formasında qeyri yaradıcı fәrdlәr

arasında yayılması prosesi
qeyrimaddi nemәtlәrin yaradıcı qabiliyyәtli fәrdlәr arasında yerdәyişmәsi prosesi
sadalanan variantlardan heç biri

BÖLMӘ: #1506#01#11#03
Ad #1506#01#11#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İntellektual mülkiyyәtin termini ilk olaraq kimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır
(Çәki: 1)

Volter, Didro, Russo
Volter, Helbert, Russo
Didro, Kastels, Elven
Helbert, Kastels, Jozef
Helbert, Kastels, Russo

Sual: İntellektual mülkiyyәt özündә hansı mülkiyyәt növlәrini birlәşdirir (Çәki: 1)
müәllif hüququ, patent hüququ, mülki dövriyyә, әnәnәvi olmayan intellektual

obyektlәri
 müәllif hüququ, patent hüququ
müәllif hüququ, patent hüququ, mülki dövriyyә
müәllif hüququ, patent hüququ, әnәnәvi olmayan
düzgün cavab yoxdur

Sual: Müәllif hüququnun әsas prinsiplәrinә aiddir (Çәki: 1)
yaradıcılığın azad olması, müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә

uzlaşması, müәllifin şәxsiqeyri әmiak hüqunun özgәninkilәşdirilmәzliyi, müәllif
müqavilәsinin azadlığı

yaradıcılığın azad olması, müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә
uzlaşması

müәllifin şәxsiqeyri әmiak hüqunun özgәninkilәşdirilmәzliyi, müәllif müqavilәsinin
azadlığı

müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә uzlaşması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Müәllif hüququ vә әlaqәli hüquqlar haqqında qanun ibarәtdir (Çәki: 1)
5 bölmәdәn vә 47 maddәdәn
4 bölmәdәn vә 41 maddәdәn
6 bölmәdәn vә 42 maddәdәn
5 bölmәdәn vә 46 maddәdәn
7 bölmәdәn vә 40 maddәdәn

Sual: İntellektual mülkiyyәt  ...: (Çәki: 1)
xüsusi mülkiyyәtlә fәrdi mülkiyyәtin arasında olan formadır
xüsusi vә fәrdi mülkiyyәt formalarının xarakterik cәhәtlәrinә malikdir
intellektual fәaliyyәtin nәticәlәri üzәrindә hәm şәxsi, hәm dә әmlak xarakterli

müstәsna hüquqların mәcmusudur
yaradıcı fәaliyyәtin nәticәlәri, habelә onlara bәrabәr tutulan obyektlәr üzәrindә hәm

şәxsi, hәm dә әmlak xarakterli müstәsna hüquqların mәcmusudur



bütün cavablar doğrudur

Sual: Patent hüququnun әsas prinsiplәrinә aiddir: (Çәki: 1)
patentlәşdirilmiş obyektdәn istifadә üzәrindә müstәsna hüququn tanınması
yalnız rәsmi qaydada patent qabiliyyәtli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizә

edilmәsi
tәkcә patent verәnlәrin deyil, hәm dә ixtiraların hәqiqi yaradıcılarının hüquq vә

mәnafelәrinin qorunması
hәm patent sahibinin, hәm dә cәmiyyәtin maraqlarının ağlabatan balansının

gözlәnilmәsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Patent hüququnun әsas funksiyalarına aiddir: 1) elmi әsәrlәrin yaradılması üzrә
fәaliyyәtin hәvәslәndirilmәsi 2) texniki qәrarların mühafizәsi 3) cәmiyyәtin maraqlarına
uyğun әsәrlәrin geniş istifadәsi üçün şәraitin yaradılması 4) bәdiikonstruktor qәrarlarının
mühafizәsi (Çәki: 1)

2, 4
1, 2
3, 4
1, 4
1, 3

BÖLMӘ: #1506#01#12#02
Ad #1506#01#12#02

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir (Çәki: 1)
firmanın fәaliyyәti birbaşa ondan asılı olsun
intiutsiyaya әsaslanan biliklәrә
işgüzar biliklәrә
xüsusi növ biliklәrә
düzgün cavab yoxdur

Sual: İşgüzar biliklәr (Çәki: 1)
mәqsәdyönlü istiqamәtlәnmiş fәaliyyәtlә bağlı toplanmәş potensialdır
verilәnlәr әsasında formalaşmış biliklәrdir
ümuminöv biliklәrdir
xüsusi növ biliklәrdir
tәhlillәr toplusu



Sual: Daxili informasiyanın әsas növlәri (Çәki: 1)
istehsal, әmәk resursları, daxili maliyyә
istehsal, daxili maliyyә
vergiqoyma vә tәnzimlәmә
makroiqtisadi vә geosiyasi
tәdarükçülәr

Sual: Firmanın idarә olunmasının hansı strukturu göstәrilmişdir (Çәki: 1)
iyerarxik
sәthi
şәbәkә
dairәvi
düzgün cavab yoxdur

Sual: Firmanın idarә olunmasının hansı strukturu göstәrilmişdir (Çәki: 1)
sәthi
iyerarxik
şәbәkә
dairәvi
düzgün cavab yoxdur

Sual: Xarici informasiyanın әsas növlәri hansılardır (Çәki: 1)
bazar, rәqiblәr, makroiqtisadi vә geosiyasi, tәdarükçülәr, xarici maliyyә, vergiqoyma

vә tәnzimlәmә haqqında
bazar, rәqiblәr, makroiqtisadi vә geosiyasi
tәdarükçülәr, xarici maliyyә, vergiqoyma
istehsal haqqında, daxili maliyyә, rәqiblәr, bazarlar haqqında
düzgün cavab yoxdur

Sual: Makroiqtisadi vә geosiyası informasiya özündә hansı informasiyanı birlәşdirir
(Çәki: 1)

tәdarükçülәr haqqında
valyuta mәzәnnәlәri
rәqiblәr haqqında
әmәk resursları haqqında
düzgün cavab yoxdur

Sual: İstehsal haqqında informasiya özündә hansı mәlumatları birlәşdirir (Çәki: 1)
istehsal qüvvәlәri, mәsrәflәr, tullantılar, keyfiyyәtlә bağlı
istehsal qüvvәlәri, mәsrәflәr, dünya maliyyә bazarları
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti, mәsrәflәr, keyfiyyәtlә bağlı
istehsal qüvvәlәri, tullantılar, daxili maliyyә bazarları
düzgün cavab yoxdur



Sual: İnformasiya ilә bağlı işlәr hansı hissәlәrdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
daxil olma, komunikasiya, informasiyaya giriş
axtarış, informasiyanın bir formadan digәr formaya salınması
axtarış, işlәnmә, saxlanma
informasiyanın redaktәsi, saxlanması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Bilik vәrdişlәrinә aiddir (Çәki: 1)
biliklәrin әldә edilmәsi, yaradılması, tәtbiqi
biliklәrin әldә edilmәsi, tәtbiqi
biliklәrin yaradılması, tәtbiqi
yeni bilik mәnbәlәrinin axtarışı, tәtbiqi
düzgün cavab yoxdur

Sual: İnformasiya ilә bağlı işlәrә aiddir: (Çәki: 1)
daxilolma, kommunikasiya, emal
mühafizә, tәhlükәsizlik, saxlanma
axtarış, çıxış, tәhlükәsizlik
tәhlükәsizlik, giriş, çıxış
axtarış, etibarlılıq, kommunikasiya

Sual: İfadәni tamamlayın: “Bilik vәrdişlәri işçinin biliklәri әldә etmәk vә yaratmaq
vәrdişlәridir, ... vәrdişlәridir” (Çәki: 1)

biliklәri idarә etmәk
biliklәri tәşkil vә tәtbiq etmәk
çeviklik
hakimiyyәti idarә etmәk
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bilik vәrdişlәrinә malik işçilәr hansı xüsusiyyәtlәrlә xarakterizә olunurlar? (Çәki: 1)
çeviklik
hakimiyyәt
virtual mәkanda teztez işlәmә
fәrdiyyәtçilik
bütün cavablar doğrudur

Sual: Qlobal menecment paradiqmasının әsas tәrkib hissәsini göstәrin: (Çәki: 1)
prosesin reinjinirinqi
tam müştәri yönümü
şirkәtlәrin daxilindә fәaliyyәt göstәrәn bazarlar
güzәştlәrin aradan qaldırılması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Şirkәt әnәnәvi proqnozlaşdırmadan vә planlaşdırmadan imtina edir, çünki çevikliyi
vә “onlayna” reaksiya vermәk qabiliyyәtini mütәxәssislәrin sәlahәtlәrinin mühüm



sferalarına çevirir, әnәnәvi proqnozlaşdırma da kütlәvi istehlak bazarları kimi öz
әhәmiyyәtini itirir: minlәrlә istehlakçının davranışını әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirmәk olar,
lakin onların az saylı tәrkibinin davranışını öncәdәn proqnozlaşdırmaq olmurbu, seçim
ölçülәrinin azalması nәticәsindә baş verir. Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının
hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

şirkәt daxilindә işlәyәn bazarlar
tәdarükçülәrin inteqrasiyası
güzәştlәrin lәğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrә idarәetmә
korporativ dinamika

Sual: Korporasiyanın informasiyası artıq gizli vә ya mәxfi deyil, lakin idarәetmәdә vacib
bir vasitә kimi onun әhәmiyyәti artır, informasiya hamı üçün әlverişli olmalı şirkәt
daxilindә yayılmalı vә ötürülmәlidir; yalnız onda işçilәr şirkәtin uğurlarına vә
uğursuzluqlarına bilavasitә yenilik gәtirәcәk. Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının
hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

şirkәt daxilindә işlәyәn bazarlar
tәdarükçülәrin inteqrasiyası
güzәştlәrin lәğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrә idarәetmә
korporativ dinamika

Sual: Keyfiyyәt, maya dәyәri, çeviklik, mәhsuldarlıq vә vaxtlıvaxtında yerinә yetirilmә
kimi xüsusiyyәtlәri tәkmillәşdirmәyә (özü dә hamısını birdәn) imkan yaradır,
xüsusiyyәtlәrin belә bütöv toplusunu ayrıayrı komponentlәrә bölmәk olmaz, әgәr әmtәә
vә ya xidmәt çox bahadırsa vә ya qlobal müştәri onları çox gec әldә edirsә, onda o,
yüksәk keyfiyyәtlә maraqlanmayacaq. Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının hansı
tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

şirkәt daxilindә işlәyәn bazarlar
tәdarükçülәrin inteqrasiyası
güzәştlәrin lәğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrә idarәetmә
korporativ dinamika

Sual: Klassik şaquli inteqrasiya zamanı tәdarükçülәr fiziki olaraq birlәşirlәr, onların idarә
olunması vә işlәmәsi isә avtonom vә müstәqil olaraq qalır. Tәdarükçülәrin әmtәәlәri,
tәrkib hissәlәri vә xidmәtlәri istifadәyә vә son mәlumatın komponenti kimi (tәdarükçülәrin
özü tәrәfindәn) cәlb olunana qәdәr onların әmlakı olaraq qalır. Bu ifadә qlobal
menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

şirkәt daxilindә işlәyәn bazarlar
tәdarükçülәrin inteqrasiyası
güzәştlәrin lәğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrә idarәetmә
korporativ dinamika

Sual: Avtonom komandalar növbәti prinsiplәrә әsaslanır: xarici bazarların qiymәtlәri,
müstәqil danışıqlar aparan vasitәçilәr, daxili rәqabәt, fasilәsiz formalaşma, biznes
mühitә vә şәraitә daha sәmәrәli uyğunlaşmaq üçün komandaların vә onlardan ibarәt



şәbәkәlәrin tәkrar formalaşması. Xarici tәdarükçülәr vә müştәrilәr bilavasitә
korporasiyanın daxili müştәrilәrilә qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrir. Bu ifadә qlobal menecment
paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

şirkәt daxilindә işlәyәn bazarlar
tәdarükçülәrin inteqrasiyası
güzәştlәrin lәğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrә idarәetmә
korporativ dinamika

Sual: İstehsal prosesinin bir hissәsi, müәssisәnin mәqsәdi, strategiyanın hәrәkәt verici
qüvvәsi, әmtәә vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin, nomenklaturanın genişliyinin vә qiymәtlәrin
son münsifinә çevrilir, alıcının әlindә olan әmtәә hәlә dә istehsal prosesinin tәrkib
hissәsidir, alıcılar әmtәәnin konstruksiyasına, istehsalın planlaşdırılmasına, satışdan
sonrakı xidmәtә, tәmir vә tәkrar istifadәyә böyük yeniliklәr gәtirir. Bu ifadә qlobal
menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

müştәrilәrin inteqrasiyası
avtonom komandalar vә özәklәr
müştәriyә tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Reinteqrasiya proseslәrinin üfiqi tәşkili qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrәn istehsal
prosesinә malik komandalardan ibarәt şәbәkә strukturunu tәcәssüm etdirir, cavabdehlik,
yaradıcılıq üsulu vә özünüidarәetmә komanda üsulunun әsas xüsusiyyәtlәridir, onlar
hökumәtin ierarxik strukturundan çox bazar iqtisadiyyatı şәrtlәrinә daha yaxşı cavab
verir. Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

müştәrilәrin inteqrasiyası
avtonom komandalar vә özәklәr
müştәriyә tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Hәr bir xüsusi müştәri vә ya müştәrilәrin әlaqәlәndirilmiş qrupu ayrıca bazara
çevrilir, bu dәyişiklik “Bazarlar deyil, insanlar alır” kәlamı ilә tәsvir olunur, fәrdi sifarişlә
istehsal olunan әmtәәlәr, müştәri tәrәfindәn nәzarәt olunan istehsalın bitmәsi prosesi vә
xidmәtlәrin göstәrilmәsi, özünәxidmәt vә “özün elә” prinsipi vә s. bu kimi hadisәlәr
istehsal mәqsәdlәrinin vә üsullarının tam islahatlaşdırılmasını tәcәssüm etdirir. Bu ifadә
qlobal menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

müştәrilәrin inteqrasiyası
avtonom komandalar vә özәklәr
müştәriyә tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Xidmәtlәrin istehsalı vә göstәrilmәsi proseslәri reinteqrasiyaya mәruz qalır, ayrı
ayrı әmәliyyatlar daha iri bloklarda birlәşir, bu zaman addımların vә xüsusi hissәlәrin
sayı azalır, mәhsulun dәyәrinә yeniliklәr gәtirmәyәn әmәliyyatlar isә lәğv olunur,
texnoloji nöqteyi nәzәrdәn proses möhkәmlәnmәlidir, onun strukturu isә iqtisadi meyarlar



nәzәrә alınmaqla dәyişikliklәrә mәruz qalır. Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının
hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

müştәrilәrin inteqrasiyası
avtonom komandalar vә özәklәr
müştәriyә tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Hakimiyyәt ierarxiyasının pillәlәri lәğv olunur, funksional tәşkilatın piramidaları üfiqi
prinsipә görә daha sәthi vә tәşkilatlanmış olur, şәbәkә strukturlu korporasiyalar yaranır,
bu proses yarımbölmәlәrin, funksiyaların, departamentlәrin, ştat mütәxәssislәrinin vә ya
ekspertlәrinin deyil, bütün tәşkilatın yeni dominantını tәqdim edir. Bu ifadә qlobal
menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Çәki: 1)

müştәrilәrin inteqrasiyası
avtonom komandalar vә özәklәr
müştәriyә tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: biliklәrin tәdbiqi vәrdişlәri…............ Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin

lazım olacağını müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi

kimi sahәlәrdәn ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir
mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup biliklәrini tamamlamaq;

yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә
onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin
strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya gәtirilmәsi dә buraya daxildir;

işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş
mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların
struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: biliklәrin tәşkili vәrdişlәri…............ Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin

lazım olacağını müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi

kimi sahәlәrdәn ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir
mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup biliklәrini tamamlamaq;

yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә
onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin
strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya gәtirilmәsi dә buraya daxildir;

işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş
mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların
struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: biliyin yaradılması vәrdişlәri…............ Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)



tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin
lazım olacağını müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;

yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi
kimi sahәlәrdәn ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir
mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup biliklәrini tamamlamaq;

yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә
onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin
strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya gәtirilmәsi dә buraya daxildir;

işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş
mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların
struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәri .......... Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin

lazım olacağını müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi

kimi sahәlәrdәn ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir
mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup biliklәrini tamamlamaq;

yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә
onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin
strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya gәtirilmәsi dә buraya daxildir;

işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş
mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların
struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Firmalar informasiyadan neçә mәqsәdlә istifadә edir? (Çәki: 1)
2
3
4
6
5

Sual: Kәnar informasiyanın әsan növlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
bazar informasiyası
rәqiblә haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya
kәnar maliyyә informasiyası

Sual: Daxili informasiyanın әsas növlövlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
bazar informasiyası
rәqiblә haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya
kәnar maliyyә informasiyası



Sual: Biliyin neçә növünü ayırd edirlәr: (Çәki: 1)
5
6
7
2
3
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Sual: Biliyin neçә növü var (Çәki: 1)
altı
üc
beş
yeddi
düzgün cavab yoxdur

Sual: İmplisit biliklәr hansı biliklәrdir (Çәki: 1)
müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
aydın tәşkilatlandırılmış
fәrdin iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr
düzgün cavab yoxdur

Sual: Eksplisit biliklәr hansı biliklәrdir (Çәki: 1)
aydın tәşkilatlanmış biliklәr
müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr
iqtisadi siyasi biliklәr
düzgün cavab yoxdur

Sual: Qlobal menecment paradiqması (Çәki: 1)
milli dәyәrlәrin qorunduğu sistemdir
milli dәyәrlәrin qorunduğu vә inkişaf etdirildlyi sistemdir
milli maraqların üstün tutulduğu sistemdir
qarşılıqlı maraqlar üzәrindә qurulmuş sistemdir
düzgün cavab yoxdur



Sual: Doğru mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin

mәzәnnәlәrinin dinamikasına, kapitalların bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı
әhatә edir.

Makroiqtisadi vә geosiyasi informasiya – müxtәlif ölkәlәrin sosialiqtisadi siyasәtinin
dәyişmәsinә, milli vә dünya maliyyә bazarlarının, әmәk bazarlarının inkişaf meyillәrinә
dair informasiyanı әhatә edir.

Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı
kimi aspektlәrin üzәrindә qurulmuşdur.

Vergiqoyma vә tәnzimlәmә haqqında informasiya – hәm konkret (bir firmanın
vәziyyәti), hәm dә ümumi (mәhsulun dünya bazarında meyillәri) ola bilәr.

İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә,
әmlaka vә öhdәliklәrә dair әsas informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş
spektrini әhatә edir.

Sual: Doğru mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә,

әmlaka vә öhdәliklәrә dair әsas informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş
spektrini әhatә edir.

Daxili maliyyә informasiyası – istehsalın sәmәrәliliyinә vә mәhsuldarlığa, istehsal
güclәrinә, mәsrәflәrә, istehsal tullantılarına vә keyfiyyәtә dair mәlumatları әhatә edir.

Әmәk resursları haqqında informasiya – işçi heyәtinin tәlimi vә ixtisas sәviyyәsi,
mәnәvi vәziyyәt vә kadrlarla tәminata çәkilәn xәrclәr kimi aspektlәr üzәrindә
qurulmuşdur.

Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin
mәzәnnәlәrinin dinamikasına, kapitalların bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı
әhatә edir.

Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı
kimi aspektlәrin üzәrindә qurulmuşdur.

Sual: İşgüzar bilik ... : (Çәki: 1)
axtarış, tәhlil, strukturlaşdırma, saxlanma vә manipulyasiyadır
әlaqәlәndirilmiş mәqsәdyönlü fәaliyyәt üçün toplanmış potensialdır
firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin asılı olduğu informasiyadır
bilik yaradılması üçün hәrәkәtә gәtirilmәmiş “xammal” ehtiyatlarıdır
işlәnmiş vә cәmlәşdirilmiş, sonra isә rәhbәrlik tәrәfindәn qәrarların qәbulu üçün

bilavasitә vә ya potensial faydalı olan mәlumatlar şәklindә qavranılacaq üsulla tәqdim
edilәn mәlumatlardır.

Sual: Dövlәt tәhsili vәsaitlәri ilә tәmin olunur, mәhdud sayda adamların sahib olduğu
xüsusi biliklәrdir, arifmetikanın әsasları bu biliyә aid nümunәdir. Bu ifadә biliyin hansı
növünә aid edilir, (Çәki: 1)

makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup.
eksplisitimplisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.



Sual: Biliklәr mәhsulda cәmlәşmişdir vә onun başlıca komponentlәrindәn birini tәmsil
edir, onlar özözünә istifadә oluna bilmәz, bilik mәhsuldan ayrılmış vә mәhsuldan asılı
olmayaraq, istifadә oluna bilәr, mәhsulların bö yük әksәriyyәtinә biliklәrin hәr ikisinin
formasının müәyyәn elementlәri mәxsusdur. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir,
(Çәki: 1)

makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup.
eksplisitimplisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.

Sual: Bu meyar biliyin bazarda hansısa bir dәyәrә malik olubolmamasını әks etdirir,
fundamental elmi nәzәriyyәlәr әnәnәvi anlamda bazar biliklәri deyildir, lakin onlar
firmanın fәaliyyәti üçün heç dә әhәmiyyәtli deyildir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid
edilir, (Çәki: 1)

makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup.
eksplisitimplisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.

Sual: Yalnız bir insana mәxsus, onun iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq
etdiyi biliklәrdir, çünki qrup biliyin keyfiyyәtini artıran sintez gücünә malikdir. Bu ifadә
biliyin hansı növünә aid edilir, (Çәki: 1)

makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup
eksplisitimplisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.

Sual: Bu bilikaydın, tәşkilatlandırılmış bilikdir, bilikmüәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
bilikdir. Onun mahiyyәti növbәti tәsdiqdә özünü tapır: “Biz sözlә ifadә edә bilәcәyimizdәn
daha çox bilirik”, әnәnәvi düşüncә biliyin digәr formalarını yalnız ona görә tәcrid edә vә
ya zәiflәdә bilәr. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir, (Çәki: 1)

makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup
eksplisitimplisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.

Sual: “biliklәrә malik işçilәr”in çeviklik xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,
(Çәki: 1)

biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi



faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif

kombinasiyaları onları fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi yanaşmalıdır.

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini
tәtbiq edir, firma aktivlәri kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların
baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.

Sual: “biliklәrә malik işçilәr”in hakimiyyәti xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı
aiddir, (Çәki: 1)

biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi
faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif

kombinasiyaları onları fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi yanaşmalıdır.

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini
tәtbiq edir, firma aktivlәri kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların
baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.

Sual: “biliklәrә malik işçilәr”in virtual mәkandakı daimi mәşğuliyyәt xüsusiyyәtinә
aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir, (Çәki: 1)

biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi
faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif

kombinasiyaları onları fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi yanaşmalıdır.

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini
tәtbiq edir, firma aktivlәri kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların
baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.

Sual: “biliklәrә malik işçilәr”in fәrdiçilik xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,
(Çәki: 1)

biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi
faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif



kombinasiyaları onları fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi yanaşmalıdır.

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini
tәtbiq edir, firma aktivlәri kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların
baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.

Sual: “biliklәrә malik işçilәr”in daimi tәlim xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı
aiddir, (Çәki: 1)

biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi
faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif

kombinasiyaları onları fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi yanaşmalıdır.

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini
tәtbiq edir, firma aktivlәri kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların
baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.

Sual: “biliklәrә malik işçilәr”in dәstәyin zәruriliyi xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn
hansı aiddir, (Çәki: 1)

biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi
faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif

kombinasiyaları onları fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi yanaşmalıdır.

fәrdiyyәçilik tәklikdә işlәmәklә vәhdәtdә onu göstәrir ki, biliklәrә malik işçilәr fiziki
әmәk işçilәrinә nisbәtәn daha çox stresә mәruz qalır, onlar daha az açıq, sәmimi vә
münasibәt yaradandırlar, işә daha çox cәlb olunmuşdurlar, әgәr onların rәhbәrlәri
onların әmәyini lazımi şәkildә qiymәtlәndirmәdikdә vә ya onlara maliyyә, texniki vә ya
başqa resurslarla zәruri yardım göstәrmәdikdә onlarda işә marağı itirmәk xüsusiyyәti
daha çox xasdır.
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Sual: Renjinirinqin әsas amillәri hansılardır? (Çәki: 1)
Proses tәfәkkürü, radikal dәyişiklik, informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin

imkanları.
Radikal dәyişiklik, yeni sәmәrәli proseslәrin yaradılması
Yeni sәmәrәli proseslәrin yaradılması, proses tәfәkkürü, hәddәn artıq ehtiyatlı

yanaşma
Informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin imkanları, radikal dәyişiklik, yeni

sәmәrәli proseslәrin yaradılması
Proses tәfәkkürü, hәddәn artıq ehtiyatlı yanaşma

Sual: Renjinirinqin tәtbiqi sahәlәri (Çәki: 1)
Mәsәlәnin reinteqrasiyası, işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, biliklәrin reinteqrasiyası.
Istehsalatın reinteqrasiyası, işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, tәhsilin reinteqrasiyası;
Işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, sәnayenin reinteqrasiyası;
Mәsәlәnin reinteqrasiyası, sәnayenin reinteqrasiyası; istehsalatın reinteqrasiyası;
Işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, sәnayenin reinteqrasiyası;

Sual: Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi işçilәrin rolu vә işә hazırlığın tәşkilindә hansı
dәyişikliklәrlә nәticәlәnmәlidir? (Çәki: 1)

Nәzarәt altında icradan müstәqil qәrarların qәbuluna, mәşqlәrdәn tәhsilә;
Müstәqil qәrarların qәbulundan nәzarәt altında icraya, mәşqlәrdәn tәhsilә;
Nәzarәt altında icradan müstәqil qәrarların qәbuluna, tәhsildәn mәşqlәrә;
Müstәqil qәrarların qәbulundan nәzarәt altında icraya, tәhsildәn mәşqlәrә;
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi әmәyin ödәnilmәsinin , işin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirmәsi vә menecerlәrin rollarının tәşkilindә hansı dәyişikliklәrlә
nәticәlәnmәlidir? (Çәki: 1)

Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn nәticәnin qiymәtlәndirilmәsinә, nәzarәtçidәn
öyrәdәnә;

Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsindәn fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsinә, nәzarәtçidәn
öyrәdәnә;

Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn nәticәnin qiymәtlәndirilmәsinә, öyrәdәndәn
nәzarәtçiyә;

Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsindәn fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsinә, öyrәdәndәn
nәzarәtçiyә;

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi tәşkilati struktur vә inzibati işçilәrin funksiyalarının
tәşkilindә hansı dәyişikliklәrlә nәticәlәnmәlidir? (Çәki: 1)

Ierarxikdәn üfiqiyә, katiblikdәn liderliyә;
Üfiqidәn ierarxikliyә, katiblikdәn liderliyә;
Ierarxikdәn üfiqiyә, liderlikdәn katibliyә;
Üfiqidәn ierarxikliyә, liderlikdәn katibliyә;
Düzgün cavab yoxdur



Sual: Prosyumer anlayışının mәnası nәdir? (Çәki: 1)
Eyni zamanda istehsalçı olan inteqrasiyalı alıcı
İnteqrasiyalı alıcı
Istehsalçı
İnteqrasiyalı istehsalçi
Potensial alıcı

Sual: Prosesin idarә olunmasının inteqrasiyalı sxemi ilә әnәnәvi sxemi arasında
prinsipial fәrq nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

Prosesi istehsal etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi  avtoistehsal
Alıcının öz әhatәsindә «kәnardan» tәcrid edilmiş obyekt olaraq qalması
Mәsrәflәrin mәhsula xәtti surәtdә çevrilmәsi
Bazarın vә alıcıların tәdqiqindәn istifadә olunması
Sәnaye istehsalı elementlәrinin tәcrid edilmәsi

Sual: Prosesin inteqrasiyalı idarә olunmasının әsas xüsusiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
İstehlakcılarla istehsalcıları bir prosesdә birlәşdirmәk
İstehlakcılarla istehsalcıları biri birindәn tәcrid etmәk
Istehsalcılara sәrbәstlik vermәk
İstehlakcılarla sәrbәstlik vermәk
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Prosesin idarә edilmәsinin әnәnәvi sxemindә әksәlaqәnin rolu nәdir? (Çәki: 1)
Alıcının müәssisәdәn ayrı düşmәsinә yol vermәmәk
Mәhsulun tәkrar layihәlәndirilmәsi
Alıcını vә onun әhatәsini tanımaq ücün mәlumatları toplamаq
Alıcını real prosesә cәlb etmәk
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Kinetik sahibkarlıq nәdir? (Çәki: 1)
Qәrarların qәbuluna әnәnәvi proqnozlaşdırma metodlarından istifadә etmәyәn

yanaşmadır
Sahibkarlıq konsepsiyasında keçmiş meyillәrin ekstrapolyasiyası metodlarından

istifadә edilmәsi
Meyillәri, orta kәmiyyәtlәri, әn çox ehtimal olunan fәrziyyәlәri vә i.a. qabaqcadan

söylәmәk
Işçini, sadәcә, qabiliyyәtinә vә tәcrübәsinә görә işә götürmәk
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Reinjinirinqin tәtbiq olunmadığı sahәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
mәsәlәnin vә biliklәrin reinteqrasiyası
işçi qüvvәsinin vә biliklәrin reinteqrasiyası
biliklәrin reinteqrasiyası
mәsәlәnin vә işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası
virtual komandanın vә intellektual mülkiyyәtin reinteqrasiyası



Sual: Avtoishehsal nәdir? (Çәki: 1)
tәkrar istehsal
avtomabil istehsalı
istehsal etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi
istehlak etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi
heç biri

Sual: İfadәni tamamlayın: «Prosesin inteqrasiyalı idarә olunması  әsas xüsusiyyәti ...
birlәşdirmәk olan sistemli idarәetmә metodudur» (Çәki: 1)

vahid prosesdә istehlakçıları vә istehsal vasitәlәrini
vahıd prosesdә istehsalçıları vә istehsal vasitәlәrini
vahid prosesdә sahibkarları vә istehsalçıları
vahid prosesdә istehlakçıları vә istehsalçıları
vahid prosesdә istehlakçıları vә sahibkarları

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun adaptasiya
vasitәlәri elementinә aiddir, (Çәki: 1)

Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları
hәrәkәtә gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni
zamanda müraciәt etmәyә imkanını yaradır.

Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal
şәbәkәlәr şirkәtin vahid ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr,
işçilәr iştirak edir.

Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı
almalıdır, müştәrilәrlә saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә
bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac
yoxdur.

Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli
modullardan vә parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә
düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz
sayına reaksiya vermәk üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü
dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil, uyğunlaşmadır.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun xüsusi alıcılara
xidmәtin texnoloji prosesi elementinә aiddir, (Çәki: 1)

Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları
hәrәkәtә gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni
zamanda müraciәt etmәyә imkanını yaradır.

Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal
şәbәkәlәr şirkәtin vahid ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr,
işçilәr iştirak edir.

Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı
almalıdır, müştәrilәrlә saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә
bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac
yoxdur.

Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli



modullardan vә parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә
düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz
sayına reaksiya vermәk üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü
dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil, uyğunlaşmadır.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun minimal zaman
mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları elementinә aiddir, (Çәki: 1)

Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları
hәrәkәtә gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni
zamanda müraciәt etmәyә imkanını yaradır.

Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal
şәbәkәlәr şirkәtin vahid ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr,
işçilәr iştirak edir.

Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı
almalıdır, müştәrilәrlә saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә
bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac
yoxdur.

Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli
modullardan vә parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә
düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz
sayına reaksiya vermәk üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü
dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil, uyğunlaşmadır.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun daxili
sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr elementinә aiddir, (Çәki: 1)

Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları
hәrәkәtә gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni
zamanda müraciәt etmәyә imkanını yaradır.

Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal
şәbәkәlәr şirkәtin vahid ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr,
işçilәr iştirak edir.

Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı
almalıdır, müştәrilәrlә saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә
bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac
yoxdur.

Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli
modullardan vә parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә
düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz
sayına reaksiya vermәk üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü
dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil, uyğunlaşmadır.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun eyni zamanlı iş
üçün imkanların yaradılması elementinә aiddir, (Çәki: 1)

Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları
hәrәkәtә gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni
zamanda müraciәt etmәyә imkanını yaradır.



Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal
şәbәkәlәr şirkәtin vahid ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr,
işçilәr iştirak edir.

Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı
almalıdır, müştәrilәrlә saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә
bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac
yoxdur.

Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli
modullardan vә parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә
düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz
sayına reaksiya vermәk üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü
dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil, uyğunlaşmadır.

Sual: Biliklәrin reinteqrasiyası nәdir, (Çәki: 1)
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox

müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi

faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha iri
inteqrasiyallaşmış bloklara vә komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin,
seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә proseslәr tәşkil edir;

prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya etmәyә
imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә әmlak
hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrıayrı
әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya etmәyә imkan yaradır;

fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu
koordinasiya etmәk bacarığı olmalıdır). Bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya
etmәk bacarığıdır.

Sual: İşçi qüvvәsinin reinteqrasiyası nәdir, (Çәki: 1)
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox

müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi

faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha iri
inteqrasiyallaşmış bloklara vә komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin,
seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә proseslәr tәşkil edir;

prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya etmәyә
imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә әmlak
hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrıayrı
әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya etmәyә imkan yaradır;

fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu
koordinasiya etmәk bacarığı olmalıdır). Bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya
etmәk bacarığıdır.

Sual: Mәsәlәnin reinteqrasiyası nәdir, (Çәki: 1)



biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox
müxtәlif iş vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.

onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi
faktına әsaslanır, onların әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti
yaratmaq üçün istifadә edir.

daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha iri
inteqrasiyallaşmış bloklara vә komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin,
seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә proseslәr tәşkil edir;

prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya etmәyә
imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә әmlak
hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrıayrı
әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya etmәyә imkan yaradır;

fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu
koordinasiya etmәk bacarığı olmalıdır). Bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya
etmәk bacarığıdır.

BÖLMӘ: #1506#01#13#03
Ad #1506#01#13#03

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: «10−90» qaydasının mәğzi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Mühәndisin görmәdiyi qarşılıqlı әlaqәlәrin, prosesin hissәlәrinin sayının azaldılması
Birlikdә daha çox dәyәr әlavә edәn bütün әmәliyyatları birlәşdirmәk
Dәyәr әlavә etmәyәn fәaliyyәtlәrin aradan qaldırılması
Proseslәrin potensial tәkmillәşdirilmәsini әmәliyyatlar sferasında әldә etmәk
Istehsalat proseslәrinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi vә onların

koordinasiyası

Sual: Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi işçi vahidlәrin vә işlәrin tәşkilindә hansı
dәyişikliklәrlә nәticәlәnmәlidir? (Çәki: 1)

Funksional bölmәlәrdәn proses komandalara, sadәdәn çoxplanlıya;
Proses komandalardan funksional bölmәlәrә, sadәdәn çoxplanlıya;
Funksional bölmәlәrdәn proses komandalara, çoxplanlıdan sadәyә;
Proses komandalardan funksional bölmәlәrә, çoxplanlıdan sadәyә;
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Prosesin idarә olunmasının inteqrasiyalı sxemindә alıcının rolu nәdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)

Prosesin sahiblәrinә, işgüzar tәrәfdaşlarına vә ya şәriklәrә çevrilirlәr
Keçmişin kütlәvi istehlakçıları olurlar
Satışların obyekti olurlar
Yalnız informasiyanın göndәrilmәsi üçün istifadә olunurlar



Düzgün cavab yoxdur

Sual: Kinetik sahibkarlığın inkişafının әsas infrastruktur elementlәrinә aiddir. (Çәki: 1)
Spontan әmәkdaşlıq vә tәlim üçün şәbәkәlәr, ayrıayrı alıcılara xidmәtin texnoloji

prosesi, uyğunlaşma vasitәlәri vә s.
Prosessual mәsәlәlәrin xәtti ardıcıllığı
Sadәcә çeviklik qabiliyyәti
Lokal şәbәkәlәr, çeviklik qabiliyyәti
Prosessual mәsәlәlәrin xәtti ardıcıllığı, lokal şәbәkәlәr

Sual: inersiya hissәsi nәdir? (Çәki: 1)
informasiya mikroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin şaquli hissәsi
informasiya makroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin şaquli hissәsi
informasiya mikroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin üfüqi hissәsi
informasiya makroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin üfüqi hissәsi
heç biri

Sual: Kinetik sahibkarlıq kinetik infrastrukturun hansı elementlәrinә әsaslanır? (Çәki: 1)
eyni vaxtda işlәmәk üçün imkanların yaradılması
minimal zaman mәsrәflәri ilә әqdlәr üçün informasiya texnologiyaları
ayrıayrı alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
uyğunlaşdırma vasitәlәri
bütün cavablar doğrudur

Sual: ...............daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha
iri inteqrasiyallaşmış bloklara vә komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin,
seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә proseslәr tәşkil edir. Cümlәni
tamamlayın. (Çәki: 1)

mәhsuldar qüvvәlәrin reinteqrasiyası
mәsәlәnin reinteqrasiyası
işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası
biliklәrin reinteqrasiyası
mәkanın reinteqrasiyası

Sual: ................... prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya
etmәyә imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә
әmlak hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrı
ayrı әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya etmәyә imkan yaradır.
Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)

mәhsuldar qüvvәlәrin reinteqrasiyası
mәsәlәnin reinteqrasiyası
işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası
biliklәrin reinteqrasiyası
mәkanın reinteqrasiyası



Sual: ........... fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu
koordinasiya etmәk bacarığı olmalıdır), bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya
etmәk bacarığıdır, әgәr adam ixtisaslaşmış, digәrlәrindәn uzaqlaşmışsa, onda o, öz
hәrәkәtlәrini koordinasiya edә bilmir, sadәcә ayrıayrı sadә komandaları yerinә yetirir.
Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)

mәhsuldar qüvvәlәrin reinteqrasiyası
mәsәlәnin reinteqrasiyası
işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası
biliklәrin reinteqrasiyası
mәkanın reinteqrasiyası

Sual: Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları
hәrәkәtә gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni
zamanda müraciәt etmәyә imkanını yaradır. Prosessual mәsәlәlәrin xәtti ardıcıllığı qeyri
sәmәrәlidir. Bu ifadә kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlәrinә aiddir,
(Çәki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr
minimal zaman mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitәlәri

Sual: Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal
şәbәkәlәr şirkәtin vahid ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr,
işçilәr iştirak edir, şәbәkә onlara “kiminlә, nә zaman vә harada olursa, olsun”
görüşmәyә, әlaqә yaratmağa kömәk edir. Bu ifadә kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun
hansı elementlәrinә aiddir, (Çәki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr
minimal zaman mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitәlәri

Sual: Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son
informasiyanı almalıdır, müştәrilәrlә saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir
dәfәyә bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn idarә etmә şöbәsinә heç bir
ehtiyac yoxdur. Bu ifadә kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlәrinә
aiddir, (Çәki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
 daxili sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr
minimal zaman mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitәlәri

Sual: Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli
modullardan vә parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş
әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir, alıcı hadisәlәrinә reaksiya vermәkmüәssisәnin bütün



zәruri proseslәrini işә salmaq demәkdir; satış, marketinq, yeni mәhsulun işlәnib
hazırlanmasıbunların hamısı bir alıcı üçün edilir. Bu ifadә kinetik sahibkarlığın
infrastrukturunun hansı elementlәrinә aiddir, (Çәki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr
minimal zaman mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitәlәri

Sual: Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz
sayına reaksiya vermәk üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü
dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil, uyğunlaşmadır. Bu ifadә kinetik
sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlәrinә aiddir, (Çәki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr
minimal zaman mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitәlәri
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Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Dәyәr zәncirinin bir hissәsinin virtuallaşdırılması nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
Әlavә kapital qoyuluşunu
Müәssisәnin reinjinirinqini
Daxili texnologiyalardan istifadәni
Әlavә işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsini
Biliklәr kapitalına investisiyaları

Sual: Virtual korporasiyanın elementi deyil: (Çәki: 1)
Biliklәr korporasiyası
İnformasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin baza infrastrukturu
Virtual dәyәr zәncirlәri
Alıcıların virtual birliklәri
İnformasiya sistemlәrinin infrastrukturu

Sual: Komandanın rolunu göstәrin: (Çәki: 1)
İnsanlar sәylәrini birlәşdirir vә birgә işlәyirlәr
İnsanlar birgә iş üçün ideyaları bölüşürlәr



İnsanlar ümumi tәsәrrüfatçılıq üçün birlәşirlәr vә gәliri bәrabәr bölürlәr
İnsanlar informasiya mübadilәsi etmәk vә ümumi tәşkilat yaratmaq üçün birlәşirlәr
İnsanlar sәlahiyyәtlәri, mәsuliyyәti, mükafatı bölüşdürmәklә informasiya vә ideya

mübadilәsi aparırlar

Sual: Qәrar qәbuluna yardım üçün korporativ sistemlәr nә mәqsәdlә yaradılır? (Çәki: 1)
Hәlli qrup halında işlәyәn ayrıayrı insanlar tәrәfindәn tәklif edilәn

strukturlaşdırılmamış problemlәrin hәlli üçün
Korporasiyanın rәhbәrlәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün
Korporasiyanın biznes hәllәrinin qәbulu üçün
İllik gәlirlәrin bölüşdürülmәsi üzrә hәllәrin qәbulu üçün
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Uğurlu virtual tәşkilatın yaradılması üçün vacib şәrt nәdir? (Çәki: 1)
Perspektivlilik
Etimad
Etibarlılıq
Tәhlükәsizlik
Prinsipiallıq

Sual: İnnovasiyaların idarә olunmasının mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
Yeni ideyaları planlaşdırmaq vә alınmış nәticәlәri bazara çıxarmaqdır
Yeni ideyaların motivasiyasıdır
Yeni ideyaları nәzarәtdә saxlamaq vә alınmış nәticәlәri bazara çıxarmaqdır
Yeni ideyaların işlәnib hazırlanmasının strategiyasıdır
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Transendentallıq nәdir? (Çәki: 1)
tәhsil sәviyyәsinin orta qiymәti
mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxma
mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxmamaq
mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarının mövcudluğu
mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

Sual: Reprezentativ mәlumat nәdir? (Çәki: 1)
ümumi
pullu
seçmә
lazımsız
şifrәli

Sual: Innovasiya fәaliyyәti aşağıdakı prosesi әhatә etmir? (Çәki: 1)
Patenyönlü mәhsulun çıxımı tәmin edir
Dünya standartlarına uyğun xidmәtlәr tәmin olunur
Istehsalatda yüksәk iqtisadi sәmәrәlilik tәmin olunur



Intellektual fәaliyyәtin nәticәlәri tәdricәn vә yaxud tam olaraq istifadә olunur
Qlobal informasiya mәkanının yaranması

Sual: “Iqtisadi inkişaf nәzәriyyәsi ” әsәrindә ilk dәfә hansı iqtisadi termin işlәdilmişdir?
(Çәki: 1)

Iqtisadi innovasiya
Investisiya
Kreativ rifah
Iqtisadi informasiya
Intellektual mülkiyyәt

Sual: İnnovasiya nә demәkdir? (Çәki: 1)
Postsәnaye cәmiyyәtinin inkişaf nәticәsi
Yeni biliklәrin alınması vә işlәnilmәsinin intellektual hәllinin investisiyalaşmasının

nәticәsi
Keyfiyyәtin idarә olunması
Intellektual fәaliyyәtin mәntiqi nәticәlәri
Intellektual fәaliyyәtin istehsala tәtbiqi

Sual: Innovasiya fәaliyyәti nә demәkdir? (Çәki: 1)
Yeni biliklәrin alınması vә işlәnilmәsi
Keyfiyyәtin idarә olunması
Tәşkilatların fәaliyyәtlәrinin yenilәşmәsi
Tәşkilatların strategiyasında, proseslәrindә radikal vә tәdrici dәyişikliklәr
Әmәyin tәşkili vә idarә olunmasında intellektual fәaliyyәt

Sual: Innovasiyaların әsas xarakerik cәhәti nәdir? (Çәki: 1)
Keyfiyyәtin idarә olunmasına imkan verir
Innovatora әlavә dәyәr almağa imkan verir
Qlobal informasiya mәkanının yaranmasına imkan verir
Tәşkilatların fәaliyyәtindә dәrin yenilәşmә aparılır
Yeni biliklәrin alınmasına imkan verir

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı metrikaların tәtbiq sahәsinin tәşkilati layihәlәndirmә
bölmәsinә aid edilir, (Çәki: 1)

Layihәnin cәdvәli, büdcә, resursların qiymәtlәndirilmәsi, ölçü vә layihәnin başa
çatması meyarları müәyyәnlәşdirilir.

Proseslәrin xüsusiyyәtlәri, mәmulatın keyfiyyәti, faktiki nәticәlәrin vә planın
müqayisәsi, habelә mәhsuldarlıq ölçülür.

Layihә planlaşdırmanın, tәşkilati siyasәtin vә standartların strateji mәqsәdlәri
çәrçivәsinә uyğun qiymәtlәndirilir vә biznesproseslәrin fasilәsiz tәkmillәşmәsi vә
reinjinirinqi kimi bütün tәşkilata tәsir göstәrәn amillәr nәzәrә alınmaqla yenidәn baxılıb
dәyişdirilir.

Layihәnin yerinә yetirildiyi bütün dövr әrzindә potensial problemlәrin erkәn
aşkarlanmasını, habelә müvafiq әkstәdbirlәr görülmәsi yolu ilә riskin qarşısının



alınması vә izlәnilmәsi sisteminin inkişafını әhatә edәn strategiyanın işlәnib
hazırlanmasından ibarәtdir.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı metrikaların tәtbiq sahәsinin layihәnin yerinә
yetirilmәsi bölmәsinә aid edilir, (Çәki: 1)

Layihәnin cәdvәli, büdcә, resursların qiymәtlәndirilmәsi, ölçü vә layihәnin başa
çatması meyarları müәyyәnlәşdirilir.

Proseslәrin xüsusiyyәtlәri, mәmulatın keyfiyyәti, faktiki nәticәlәrin vә planın
müqayisәsi, habelә mәhsuldarlıq ölçülür.

Layihә planlaşdırmanın, tәşkilati siyasәtin vә standartların strateji mәqsәdlәri
çәrçivәsinә uyğun qiymәtlәndirilir vә biznesproseslәrin fasilәsiz tәkmillәşmәsi vә
reinjinirinqi kimi bütün tәşkilata tәsir göstәrәn amillәr nәzәrә alınmaqla yenidәn baxılıb
dәyişdirilir.

Layihәnin yerinә yetirildiyi bütün dövr әrzindә potensial problemlәrin erkәn
aşkarlanmasını, habelә müvafiq әkstәdbirlәr görülmәsi yolu ilә riskin qarşısının
alınması vә izlәnilmәsi sisteminin inkişafını әhatә edәn strategiyanın işlәnib
hazırlanmasından ibarәtdir.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı metrikaların tәtbiq sahәsinin layihәnin planlaşdırılması
sahәsindә fәaliyyәt bölmәsinә aid edilir, (Çәki: 1)

Layihәnin cәdvәli, büdcә, resursların qiymәtlәndirilmәsi, ölçü vә layihәnin başa
çatması meyarları müәyyәnlәşdirilir.

Proseslәrin xüsusiyyәtlәri, mәmulatın keyfiyyәti, faktiki nәticәlәrin vә planın
müqayisәsi, habelә mәhsuldarlıq ölçülür.

Layihә planlaşdırmanın, tәşkilati siyasәtin vә standartların strateji mәqsәdlәri
çәrçivәsinә uyğun qiymәtlәndirilir vә biznesproseslәrin fasilәsiz tәkmillәşmәsi vә
reinjinirinqi kimi bütün tәşkilata tәsir göstәrәn amillәr nәzәrә alınmaqla yenidәn baxılıb
dәyişdirilir.

Layihәnin yerinә yetirildiyi bütün dövr әrzindә potensial problemlәrin erkәn
aşkarlanmasını, habelә müvafiq әkstәdbirlәr görülmәsi yolu ilә riskin qarşısının
alınması vә izlәnilmәsi sisteminin inkişafını әhatә edәn strategiyanın işlәnib
hazırlanmasından ibarәtdir.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Burada layihә planlaşdırmanın, tәşkilati siyasәtin vә standartların strateji
mәqsәdlәri çәrçivәsinә uyğun qiymәtlәndirilir vә biznesproseslәrin fasilәsiz
tәkmillәşmәsi vә reinjinirinqi kimi bütün tәşkilata tәsir göstәrәn amillәr nәzәrә alınmaqla
yenidәn baxılıb dәyişdirilir. Bu ifadә metrikaların tәtbiq sahәsinin hansı bölmәsinә aiddir,
(Çәki: 1)

layihәnin planlaşdırılması sahәsindә fәaliyyәt
layihәnin yerinә yetirilmәsi
layihәnin tәsviri
tәşkilati layihәlәndirmә
risklәrin idarә olunması

Sual: Burada proseslәrin xüsusiyyәtlәri, mәmulatın keyfiyyәti, faktiki nәticәlәrin vә planın



müqayisәsi, habelә mәhsuldarlıq ölçülür. Bu ifadә metrikaların tәtbiq sahәsinin hansı
bölmәsinә aiddir, (Çәki: 1)

layihәnin planlaşdırılması sahәsindә fәaliyyәt
layihәnin yerinә yetirilmәsi
layihәnin tәsviri
tәşkilati layihәlәndirmә
risklәrin idarә olunması

Sual: Burada layihәnin cәdvәli, büdcә, resursların qiymәtlәndirilmәsi, ölçü vә layihәnin
başa çatması meyarları müәyyәnlәşdirilir. Bu ifadә metrikaların tәtbiq sahәsinin hansı
bölmәsinә aiddir, (Çәki: 1)

layihәnin planlaşdırılması sahәsindә fәaliyyәt
layihәnin yerinә yetirilmәsi
layihәnin tәsviri
tәşkilati layihәlәndirmә
risklәrin idarә olunması

Sual: Metrikaların tәtbiq sahәsinin bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çәki: 1)
layihәnin planlaşdırılması sahәsindә fәaliyyәt
layihәnin yerinә yetirilmәsi
layihәnin tәsviri
tәşkilati layihәlәndirmә
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Dekompozisiyanın sәviyyәlәrini ardıcıllıqla göstәrin. (Çәki: 1)
mәsәlәlәr−yardımçı proseslәr − proseslәr −hәrәkәtlәr
proseslәr− hәrәkәtlәr−mәsәlәlәr −yardımçı proseslәr
proseslәr−yardımçı proseslәr−hәrәkәtlәr−mәsәlәlәr
proseslәr−yardımçı proseslәr−hәrәkәtlәr−mәsәlәlәr
hәrәkәtlәr−mәsәlәlәr− proseslәr−yardımçı proseslәr
mәsәlәlәr −proseslәr−yardımçı proseslәr−hәrәkәtlәr

Sual: Layihәnin xarakteristikaları, sahiblәri vә istifadәçilәri, habelә mәhdudiyyәtlәr
göstәrilir, layihәnin planlaşdırılması, mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, kursun saxlanılması
vә layihәnin uğurunun qiymәtlәndirilmәsi hesablanır. Bu ifadә layihә planının hansı
elementini xarakterizә edir, (Çәki: 1)

layihәnin tәsviri
planlaşdırma
büdcә
nәticә
müddәtlәr

Sual: ......... maneәlәrә sәrt tәşkilati tәlәblәr vә prosedurlar, mühafizәkarlıq, ehkamlara
riayәt vә qavrayışın çatışmazlığı, köhnә qaydanın qalmasında marağın olması, başqa
insanların ideyalarını qәbul etmәyin arzulanmaması, risk etmәk üçün motivasiyanın vә
istәyin olmaması daxildir. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)



daxili
kәnar
ümumi
 xüsusi
xarici]

Sual: ......... maneәlәrә yetәrincә inkişaf etmәmiş infrastruktur, hәmin sahәdә biliklәrin
çatışmaması vә onları öyrәnmәyin mümkün olmaması, köhnәlmiş qanunverici¬lik,
cәmiyyәtdә istedadlara ümumi etinasızlıq daxildir. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)

daxili
kәnar
 ümumi
xüsusi
 xarici

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının beşinci prinsipinә aiddir, (Çәki: 1)
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların

generasiyası prosesi onların qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi
prosesindәn ayrılmalıdır.

tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin
mövcudluğu tәmin edilmәlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak
etmәmәlidirlәr.

kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә
problemlәri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti,
rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin olmaması tәlәb edilir.

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının dördüncü prinsipinә aiddir, (Çәki: 1)
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların

generasiyası prosesi onların qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi
prosesindәn ayrılmalıdır.

tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin
mövcudluğu tәmin edilmәlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak
etmәmәlidirlәr.

kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә
problemlәri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti,
rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin olmaması tәlәb edilir.

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının üçüncü prinsipinә aiddir, (Çәki: 1)
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların

generasiyası prosesi onların qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi
prosesindәn ayrılmalıdır.

tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa



mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin
mövcudluğu tәmin edilmәlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak
etmәmәlidirlәr.

kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә
problemlәri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti,
rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin olmaması tәlәb edilir.

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının ikinci prinsipinә aiddir, (Çәki: 1)
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların

generasiyası prosesi onların qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi
prosesindәn ayrılmalıdır.

tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin
mövcudluğu tәmin edilmәlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak
etmәmәlidirlәr.

kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә
problemlәri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti,
rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin olmaması tәlәb edilir.

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının birinci prinsipinә aiddir, (Çәki: 1)
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların

generasiyası prosesi onların qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi
prosesindәn ayrılmalıdır.

tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin
mövcudluğu tәmin edilmәlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak
etmәmәlidirlәr.

kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә
problemlәri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti,
rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin olmaması tәlәb edilir.

Sual: Virtual komandanın anonimlik xüsusiyyәtinә aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çәki: 1)
Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin

hüdudlarından kәnara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda
üzvlәrinә kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlәrinin vә
elektron yığıncaq sisteminin kömәyi ilә digәr iştirakçılarla sinxron vә qeyrisinxron
ünsiyyәt saxlamaq imkanı verir.

Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur, şәbәkә texnologiyaları
vә kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitәlәri dünyanın istәnilәn
nöqtәsindәn iştirakçılara mәlumat serverindә informasiya mübadilәsi aparmaq imkanı
verir.

Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada iştirak etmәk imkanı verir, çünki



texnologiyalar elә hazırlanır ki, virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair
mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün
olsun.

Virtual komandalar birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından
istifadә edәrәk, tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Virtual komandanın hüdudsuzluq xüsusiyyәtinә aşağıdakılardan hansı aiddir,
(Çәki: 1)

Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin
hüdudlarından kәnara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda
üzvlәrinә kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlәrinin vә
elektron yığıncaq sisteminin kömәyi ilә digәr iştirakçılarla sinxron vә qeyrisinxron
ünsiyyәt saxlamaq imkanı verir.

Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur, şәbәkә texnologiyaları
vә kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitәlәri dünyanın istәnilәn
nöqtәsindәn iştirakçılara mәlumat serverindә informasiya mübadilәsi aparmaq imkanı
verir.

Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada anonim iştirak etmәk imkanı verir, çünki
texnologiyalar elә hazırlanır ki, virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair
mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün
olsun.

Virtual komandalar birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından
istifadә edәrәk, tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Virtual komandanın transendentallıq xüsusiyyәtinә aşağıdakılardan hansı aiddir,
(Çәki: 1)

Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin
hüdudlarından kәnara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda
üzvlәrinә kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlәrinin vә
elektron yığıncaq sisteminin kömәyi ilә digәr iştirakçılarla sinxron vә qeyrisinxron
ünsiyyәt saxlamaq imkanı verir.

Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur, şәbәkә texnologiyaları
vә kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitәlәri dünyanın istәnilәn
nöqtәsindәn iştirakçılara mәlumat serverindә informasiya mübadilәsi aparmaq imkanı
verir.

Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada anonim iştirak etmәk imkanı verir, çünki
texnologiyalar elә hazırlanır ki, virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair
mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün
olsun.

Virtual komandalar birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından
istifadә edәrәk, tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә baza sistemlәrinin funksiyalarına
aşağıdaılardan hansı aiddir, (Çәki: 1)

İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.



Sәnәd dövriyyәsinin avtomat¬laşdırılmasının tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi,
habelә müәyyәn insanlar − müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn
bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir

Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәrinin funksiyalarına aşağıdaılardan
hansı aiddir, (Çәki: 1)

İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.

Sәnәd dövriyyәsinin avtomat¬laşdırılmasının tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi,
habelә müәyyәn insanlar − müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn
bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir

Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәrinin funksiyalarına aşağıdaılardan
hansı aiddir, (Çәki: 1)

İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.

Sәnәd dövriyyәsinin avtomat¬laşdırılmasının tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi,
habelә müәyyәn insanlar − müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn
bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir

Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı xidmәt prosesinә aiddir, (Çәki: 1)
Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә

virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar
firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә
istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.

Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada
virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar,
real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi
qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri
haqqında tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial
alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da
mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi,



kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn
tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә
hәyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel
layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması
üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.

Sual: Mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrinin funksiyalarına aşağıdaılardan
hansı aiddir, (Çәki: 1)

İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.

Sәnәd dövriyyәsinin avtomat¬laşdırılmasının tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi,
habelә müәyyәn insanlar − müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn
bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir

Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;

Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı marketinq prosesinә aiddir, (Çәki: 1)
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә

hәyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel
layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması
üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.

Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә
virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar
firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә
istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.

Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada
virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar,
real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi
qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri
haqqında tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial
alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da
mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi,
kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn
tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı çıxış logistikasına aiddir, (Çәki: 1)
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә

hәyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel
layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması
üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.

Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә
virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar
firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә
istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.



Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada
virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar,
real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi
qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri
haqqında tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial
alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da
mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi,
kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn
tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı istismar prosesinә aiddir, (Çәki: 1)
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә

hәyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel
layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması
üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.

Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә
virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar
firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә
istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.

Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada
virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar,
real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi
qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri
haqqında tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial
alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da
mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi,
kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn
tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı giriş logistikasına aiddir, (Çәki: 1)
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә

hәyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel
layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması
üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.

Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә
virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar
firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә
istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.

Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada
virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar,
real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi
qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri
haqqında tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial
alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da
mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi,



kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn
tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

Sual: Virtual korporasiyanın әsasını tәşkil edәn elementlәrә aiddir? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyalarının infrastrukturu
virtual dәyәr zәncirlәri
alıcıların virtual birliklәri
sistemlәrinin baza infrastrukturu
variantların hamısı
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Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bilik korporasiyasının qeyrimaddi kapitalı nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Xarici kapitaldan, daxili kapitaldan vә sosial kapitaldan
Xarici kapitaldan, insan kapitalından vә bilik kapitalından
Tәşkilati kapitaldan, insan kapitalından vә bilik kapitalından
Tәşkilati kapitaldan, daxili kapitaldan vә sosial kapitaldan
Sosial kapitaldan, insan kapitalından vә bilik kapitalından

Sual: İnformasiyanın qorunmasına vә axtarışına kömәk göstәrәn korporativ sistemlәrә
aiddir: (Çәki: 1)

Mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrindәn
Avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәrindәn
Qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәrindәn
Qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә baza sistemlәrindәn
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İnnovasiya cәmiyyәtinin fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki:
1)

Yaxşı tәşkil edilmiş vә maliyyәlәşdirilәn tәhsil vә elm
İqtisadiyyatın innovasiya sektorunun inkişafı
Şәxsiyyәtin, qrupun vә tәşkilatın yaradıcılıq potensialına istiqamәtlәnmә
Biliklәrin yayılmasının inkişaf etmiş infrastrukturu
Biliklәrin yaradılmasının inkişaf etmiş infrastrukturu

Sual: Metrikalar nәdir? (Çәki: 1)



Spesifikasiyalar әsasında hәm layihәni, hәm dә mәhsulun reallaşdırılma¬sını
qiymәtlәndirәn ölçmә meyarları vә metodlarıdır

Layihәlәrin idarә olunmasının hәyat dövrünün vacib kömәkçi proseslәrindәn biridir
Layihәnin idarә edilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәyә vә onun başa çatdırılması kursunu

müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn fәaliyyәtdir
Prosedurların, hәrәkәtlәrin, texnologiyaların, metodların vә vәrdişlәrin praktiki vә

әlverişli sistemidir
Bütün cavablar doğrudur

BÖLMӘ: #1506#01#15#03
Ad #1506#01#15#03

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Elektron kommersiya nәdir? (Çәki: 1)
Kompüter sistemlәrindәn istifadә etmәklә malların vә xidmәtlәrin alınması vә

satılması prosesidir
İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn malların vә xidmәtlәrin alınması vә satılması

prosesidir
Malların, xidmәtlәrin, informasiyanın vә ödәmәlәrin şәbәkә üzrә, hәmçinin internet

üzrә çatdırılması imkanı
Müxtәlif növ informasiya vә әmәliyyat mübadilәsi: kommersiya müәssisәlәri,

istehlakçılar arasında, hәmçinin kommersiya müәssisәlәri vә istehlakçılar arasında
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir? (Çәki: 1)
biznesproseslәrin idarә olunması üçün kompüter texnologiyalarından istifadә ilә

elektron kommersiya arasında hәdd qoymaq üçün
Malların vә xidmәtlәrin İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn alqı vә satqı prinsiplәrini

aşkar etmәk üçün
Malların şәbәkә üzrә vә şәbәkәdәn kәnar alqı vә satqısının fәrqini göstәrmәk üçün
İnternetdә әqdlәrin sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir? (Çәki: 1)
Aparat vә proqram tәminatı istifadәçilәrinә xidmәtlәr vә kömәk göstәrir
Axtarış sistemindә kontent (mәzmun) tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk

mәnfәәt yaradır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә

satır vә çatdırır
Mәhsulların qiymәtinin elektron nağdsız ödәnişini, daim dәyişәn, bәzәn dә alıcının

hәrәkәtlәrinә cavab olaraq dәyişәn qiymәtlәr vә mövcud ehtiyatlar haqqında
mәlumatları tәklif edir



Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә
yenidәn satır

Sual: Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin: (Çәki: 1)
әnәnәvi ödәniş alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәnişin üstünlüyü
elektron pul sahibindәn alınan komissiyanın miqdarı
elektron qurğulardan istifadәnin sadәliyi
elektron pul ödәnişlәrini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
yuxarıda sadalananların hamısı

Sual: Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır? (Çәki: 1)
3
6
4
5
2

Sual: Açarın bir hissәsinin açıq qaldığı vә әlaqә kanalları üzrә açıq şәkildә ötürüldüyü
birtәrәfli dәyişmәlәrә әsaslanıb, bu şifrәlәnmә açarlarının qeyrielektron üsulla
bölüşdürülmәsinin bahalı prosedurundan azad edir. Bu ifadә kriptosisteminin hansı
növünә aiddir, (Çәki: 1)

Tranzaksiya açarı metodu
Baza/seans açarlar metodu
Çıxarılmış açar metodu
Açıq açarlar metodu
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil

Sual: Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir 1 yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin
yığımını, müştәrilәr haqda mәlumatların toplanmasını 2 ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir 3
elastik idarәetmәdir 4 müştәrilәr haqda mәlumatların toplanmasını 5 Dvidentlәrin idarә
olunması (Çәki: 1)

1,2,5
2,3,4
1,2,3
1,3,4,5
2,3,4,5

Sual: Burada açarların iyerarxiyası daxil edilir (әsas açar (ӘA) / açarları şifrәlәyәn açar
(AA)/ verilәnlәri şifrәlәyәn açar (VA)), iyerarxiya ikisәviyyәli (AA/VA) vә ya üçsәviyyәli
(ӘA/ AA/VA) ola bilәr, әsas açar iyerarxidana prosesin iştirakçıları arasında qeyri –
elektron şәkildә yayılır, bununla da onun etibardan düşmәsi vә ya tutulması istisna edilir.
Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir. (Çәki: 1)

Tranzaksiya açarı metodu
Baza/seans açarlar metodu
Çıxarılmış açar metodu
Açıq açarlar metodu



cavablar arasında doğru variant mövcud deyil

Sual: Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında
ötürülәn informasiyanın mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, sonrakı tranzaksiya üçün
açarın hesablanması zamanı tranzaksiyanın parametrlәrindәn istifadә olunmur. Bu ifadә
kriptosisteminin hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

tranzaksiya açarı metodu
baza/seans açarlar metodu
çıxarılmış açar metodu
açıq açarlar metodu
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil

Sual: Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında
ötürülәn informasiyanın mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, tranzaksiyanın şifrәlәnmәsi
açarı öncәki açarın vә tranzaksiyaların parametrlәrinin şәklinin birtәrәfli dәyişdirilmәsi
yolu ilә hesablanır. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

tranzaksiya açarı metodu
baza/seans açarlar metodu
çıxarılmış açar metodu
açıq açarlar metodu
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil

Sual: Elektron hökumәt yalnız vәtәndaşların vә dövlәt strukturlarının münasibәtlәrini
de¬yil, eyni zamanda dövlәt daxilindә  onun ayrıayrı .............. , .............. vә .............
arasındakı münasibәtlәrin dә for¬ma¬sını dәyişir. 1. bәndlәri 2. imkanları 3. sәviy¬yәlәri
4. altbölümlәri 5. funksiyaları (Çәki: 1)

1, 3,
1, 2, 3
3, 4, 5
2, 3,
1, 4, 5

Sual: “Keyfiyyәtli idarәetmә” (Good Governance) yanaşma metodologiyasına uyğun
olmayan keyfiyyәt xarakteristikasını seçin. (Çәki: 1)

hakimiyyәtin vәtәndaşlar qarşısında hesabat vermәsi
bәrabәrlik vә ayrıseçkiliyin qәbul edilmәsi
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı
qaydaların aliliyinin tanınması
nәticәvilik, sәmәrәlilik vә faydalılıq

Sual: İnkişaf etmiş dünya ölkәlәrindә elektron hakimiyyәt vә idarәetmәnin tәtbiqi
“hökumәtin yenidәn qurulması” konsepsiyasının әsaslandığı prinsiplәrә aid deyil: (Çәki:
1)

yerli cәmiyyәtlәrә böyük sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
dövlәt strukturunun pulun xәrclәnmәsinә deyil, onun qazanılmasına yönәldilmәsi
uzunmüddәtli planlaşdırma, profilaktika vә qabaqlama üsulları ilә daha az xәrclәrlә



problemlәrin hәlli
hökumәt üçün xidmәtlәr tәqdim edә bilәcәk strukturların rәqabәtinin qeyrizәruriliyi
dövlәt strukturunun çevikliyinә vә innovasiyalılığına yönәlәn missiyaların yerinә

yetirilmәsi

Sual: “Yenidәn qurulan dövlәt” konsepsiyasının ilkin prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
dövlәtә mütlәq bәla kimi deyil, kollektiv fәaliyyәt üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli

kimi baxılmır
sәmәrәli dövlәt informasiya cәmiyyәtinin vә biliklәr iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun

olmalıdır, böyük, mәrkәzlәşdirilmiş vә standartlaşdırılmış bürokratiya keçmişdә
qalmalıdır

dövlәt idarәetmәsinin problemi insanlar (bürokratiklәr) deyil, bürokratik sistemin
özüdür

bütün vәtәndaşlar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә
әsaslanmaq zәruridir

 dövlәt strukturunun çevikliyinә vә innovasiyalılığına yönәlәn missiyaların yerinә
yetirilmәsi

BÖLMӘ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Merkantilizm hansı dövrü әhatә edir? (Çәki: 1)
XVI әsri
XV әsri
XVII әsri
XIV әsri
XIII әsri

Sual: İnstitusionalizm hansı dövrü әhatә edir? (Çәki: 1)
XIX әsrin II yarısı
XIX әsrin I yarısı
XIX әsrin axırıXX әsrin әvvәli
XX әsrin ortaları
XVIII әsrin ortaları

Sual: XX әsrdә hansı iqtisadi mәktәblәr hakim idi? (Çәki: 1)
Keynsçilik,İqtisadi imperializm
Avstriya,Keynsçilik,İnstitusionalizm
İnstitusionalizm,Keynsçilik,İmperializm



Keynsçilik,İqtisadi İmperializm,İnformasiya İqtisadiyyatı
Neoklassik,Keynsçilik,İnstitusionalizm

BÖLMӘ: 01#02
Ad 01#02

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İqtisadçılar informasiya cәmiyyәtinin tәrifini verәrkәn hansı meyarlardan istifadә
edir? 1.texnoloji 4.әmәk 7.istehlak vә kreativ 2.induktiv 5.iqtisadi 3.fiziki 6.mәkan (Çәki:
1)

1,3,5,7
1,4,5,6,7
2,3,4,5,6
1,4,5,7
2,5,6,7

Sual: Bazarların formalaşması iqtisadiyyatın hansı inkişaf mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
Fiziokratiya
Merkantilizm
Marksizm
Klassik mәktәb
İnstitusionalizm

Sual: İqtisad elmindә iqtisadi istiqamәtlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
İnformasiya cәmiyyәti
Avstriya mәktәbi
İqtisadi imperalizm
İnformasiya İqtisadiyyatı
Klassik mәktәb

Sual: Cәmiyyәtin inkişafının müxtәlif mәrhәlәlәrindәki iqtisadi dominantlara aid deyil:
(Çәki: 1)

әl әmәyinin üstünlüyü
dövlәt müdaxilәsi
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri
cәmiyyәtin özünütәnzimlәmәsi
istehlakın artması

BÖLMӘ: 02#01
Ad 02#01



Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatında kapital aspektinә uyğundur: (Çәki: 1)
yaradıcı
insan
vasitә
kreativ
daxili

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatında pul aspektinә uyğun gәlir: (Çәki: 1)
daxili
şәxslәrarası
vasitә
yaradıcı
insan

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatında insan aspektinә uyğundur: (Çәki: 1)
kreativ
insan
daxili
yaradıcı
informasiya

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatında kapital aspektinә uyğundur: (Çәki: 1)
zahiri
fiziki
çoxsaylı
әmtәә
iqtisadi

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatında insan aspektinә uyğundur: (Çәki: 1)
әmtәә
zahiri
iqtisadi
mәqsәd
maddi

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatında pul aspektinә uyğundur: (Çәki: 1)



maddi
әmtәә
mәqsәd
sadә
çoxsaylı

Sual: İqtisadiyyatın neçә tәdqiqat metodu var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatında mexanika metoduna hansı aspekt uyğundur? (Çәki: 1)
iqtsadi obyekt
üstün metod
cәmiyyәt
qanunlar
göstәricilәr

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatında yekcins metoda hansı aspekt uyğundur? (Çәki: 1)
cәmiyyәt
üstün metod
ilkin müddәalar
qanunlar
göstәricilәr

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatında induksiya metoduna hansı aspekt uyğundur? (Çәki: 1)
mühakimәlәrin xarakteri
qanunlar
göstәricilәr
insanın tәbiәti
cәmiyyәt

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatının metodlarına daxil deyil: (Çәki: 1)
mexanika
şәxsi
yekcins
postulatlar
deduksiya

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatının metodlarına aiddir: (Çәki: 1)
şәxsi
psixoloji



tәcrübә
lokal
deduksiya

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatının metodlarına daxil deyil: (Çәki: 1)
universal
tәcrübә
subyektiv
fәnlәrarası
lokal

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının metodudur: (Çәki: 1)
yekcins
lokal
postulatlar
obyektiv
fiziologiya

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye iqtisadiyyatının terminlәrinә daxildir: (Çәki: 1)
maddi
informasiya
yaradıcı
daxili
insan

Sual: Sәnaye İqtisadiyyatının terminlәrinә daxildir: (Çәki: 1)
kreativ
vasitә
daxili
әmtәә
insan

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatının terminidir: (Çәki: 1)
fiziki
insan
iqtisadi
mәqsәd
әmtәә

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatının termini deyil: (Çәki: 1)
kreativ
daxili
yaradıcılıq vaxtı
vasitә



әmәk mәsrәflәri

Sual: Qanunlar aspekti informasiya iqtisadiyyatının hansı metoduna aiddir? (Çәki: 1)
lokal
tәcrübә
müxtәlif
şәxsi
induksiya

Sual: Göstәricilәr aspekti informasiya iqtisadiyyatının hansı metoduna aiddir? (Çәki: 1)
subyektiv
lokal
tәcrübә
müxtәlif
induksiya

BÖLMӘ: 02#03
Ad 02#03

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatı ilә sәnaye iqtisadiyyatı arasında müqayisә aşağıdakı
terminlәrdә aydın görünür: 1.kapital 5.rifah 2.mәhsul 6.pul 3.dәyәr 4.sәrvәt (Çәki: 1)

1,3,5
2,3,4,6
4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,4,5,6

Sual: İqtisadiyyatda hansı tәdqiqat metodlarından istifadә edilir? (Çәki: 1)
şәxsi vә psixoloji
induktiv vә deduktiv
fiziki vә iqtisadi
ümumi vә xüsusi
empirik vә sosiometrik

Sual: Xüsusi metodlardan harada istifadә olunur? (Çәki: 1)
müxtәlif elmlәrdә
yalnız iqtisadiyyatda
sәnaye vә informasiya iqtisadiyyatında



sosiologiyada
kriptoqrafiyada

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatının әsas metedoloji prinsipinә daxil deyil: (Çәki: 1)
şәxsi yanaşma
psixoloji yanaşma
empirik yanaşma
qrup yanaşması
ümumi yanaşma

Sual: İnformasiya İqtisadiyyatının әsas metedoloji prinsipinә aid deyil: (Çәki: 1)
şәxsi yanaşma
psixoloji yanaşma
empirik yanaşma
qrup yanaşması
xüsusi yanaşma

Sual: Sosioloji İqtisadiyyatın әsas metedoloji prinsipini göstәrin: 1.şәxsi yanaşma
2.psixoloji yanaşma 3.ümumi yanaşma 4.lokal yanaşma 5.xüsusi yanaşma 6.empirik
yanaşma (Çәki: 1)

1,2,3
1,4,5,6
1,2,4,6
2,4,5,6
3,4,5,6

Sual: Şәxsi yanaşmanın prinsipinә xasdır: (Çәki: 1)
әsas diqqәt insanların keyfiyyәtlәrinin oxşarlığına deyil,müxtәlifliyinә yetirilir
fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәklindә birlәşmәsinә

sәbәb olur
fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә

mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün

fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur
istәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların

mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

Sual: Qrup yanaşma prinsipinә xasdır: (Çәki: 1)
әsas diqqәt insanların keyfiyyәtlәrinin oxşarlığına deyil,müxtәlifliyinә yetirilir
fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәklindә birlәşmәsinә

sәbәb olur
fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә

mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün

fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur
istәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların



mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

Sual: Lokal yanaşma pinsipinә xasdır: (Çәki: 1)
әsas diqqәt insanların keyfiyyәtlәrinin oxşarlığına deyil,müxtәlifliyinә yetirilir
fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәklindә birlәşmәsinә

sәbәb olur
fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә

mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün

fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur
istәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların

mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

Sual: Sosiometrik yanaşmaya xasdır: (Çәki: 1)
iqtisadi hadisәlәri xarakterizә edәn kәmiyyәt göstәricilәri sosioloji müayinәlәr

әsasında әldә edilir
fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәklindә birlәşmәsinә

sәbәb olur
fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә

mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün

fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur
istәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların

mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

Sual: Psixoloji yanaşma prinsipini xarakterizә etmir: (Çәki: 1)
fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә

mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün

fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur
әsas diqqәt nsanların keyfiyyәtlәrinin oxşarlığına deyil,müxtәlifliyinә yetirilir
Fehner qanunu tәtbiq edilir
düzgün variant yoxdur

Sual: Empirik yanaşmaya xasdır: (Çәki: 1)
informasiya iqtisadiyyatının tәmәl müddәaları dürüst empirik mәlumatların tәhlili

әsasında qәbul edilir
fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәklindә birlәşmәsinә

sәbәb olur
fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә

mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün

fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur
istәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların

mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

Sual: Fәnlәrarası yanaşma prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)



fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәklindә birlәşmәsinә
sәbәb olur

fәrdin iqtisadi davranışının tәdqiqi zamanı onun şәxsi keyfiyyәtlәri sistemindә
mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır

informasiya iqtisadiyyatı iqtisadiyyat ilә sosiologiyanın qovuşuğunda yerlәşәn
fәnlәrarası elmdir

sәnaye iqtisadiyyatında bir sıra baza postulatlarını әsaslandırmaq üçün
fiziologiyanın yalnız nәtiәlәrindәn istifadә olunur

istәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların
mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

Sual: İlkin müddәalar aspekti sәnaye iqtisadiyyatının hansı metodudur? (Çәki: 1)
postulatlar
tәcrübә
simasızlaşma
universal
lokal

Sual: Qanunlar aspekti sәnaye iqtisadiyyatının hansı metoduudur? (Çәki: 1)
universal
yekcins
mexanika
obyektiv
postulatlar

Sual: Göstәricilәr aspekti sәnaye iqtisadiyyatının hansı metoduna aiddir? (Çәki: 1)
obyektiv
fiziologiya
postulatlar
deduksiya
iqtisadi imperializm

Sual: Cәmiyyәt aspekti informasiya iqtisadiyyatının hansı metoduna aiddir? (Çәki: 1)
müxtәlif
tәcrübә
şәxsi
lokal
induksiya

Sual: İlkin müddәalar aspekti informasiya iqtisadiyyatının hansı metoduna uyğundur?
(Çәki: 1)

tәcrübә
lokal
subyektiv
induksiya
şәxsi



BÖLMӘ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Texnoloji inqilab nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
informasiyanın innovasiya ilә innovasiyadan istifadә istiqamәtlәri arasında әksәlaqә

ilgәyindәn yaradılması ilә
qarşılıqlı surәtdә bağlı olan texnoloji vә idarәetmә innovasiyaları ilә
investisiyaların strukturunun müәyyәn olunması yolu ilә
informasiya cәmiyyәtindә mәdәniyyәt ilә mәhsuldar qüvvәlәr arasında xüsusi sıx

әlaqәli bağlılığı ilә
iqtisadi artıma istiqaәtlәndiyiә görә

Sual: Çeviklik: (Çәki: 1)
infomasiya yaradılmasının ümumi mәntiqindәn irәli gәlir
tәşkilatların vә tәsisatların komponentlәrini yenidәn qruplaşdırmaq yolu ilә onları

әsaslı surәtdә kodifikasiya edir
struktursuz olan novatorluğun hәrәkәtverici qüvvәsidir
qarşılıqlı surәtdә bağlı olan texnoloji vә idarәetmә innovasiyaları sisteidir
hәyat fәaliyәtinin bütün proseslәri yeni texnologiyaların tәsiri altında formalaşdırılır

Sual: Şәbәkә mәntiqi: (Çәki: 1)
infomasiya yaradılmasının ümumi mәntiqindәn irәli gәlir
tәşkilatların vә tәsisatların komponentlәrini yenidәn qruplaşdırmaq yolu ilә onları

әsaslı surәtdә kodifikasiya edir
struktursuz olan novatorluğun hәrәkәtverici qüvvәsidir
qarşılıqlı surәtdә bağlı olan texnoloji vә idarәetmә innovasiyaları sisteidir
hәyat fәaliyәtinin bütün proseslәri yeni texnologiyaların tәsiri altında formalaşdırılır

Sual: Postiqtisadi dövrә keçid nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
insanın maraqları maddi maraqlar müstәvisinin hüdudlarından kәnara çıxır
mәhsuldarlığın artırılması üçün fundamental hesab edilәn elementlә müәyyәnlәşir
investisiyaların syrukturunun müәyyәn dinamikasının hazırlanması ilә
yeni texnologiya effektәlәrinin hәr şeyi әhatә etmәsi ilә
hamısı

Sual: Әmәyin neçә yüksәk bölgüsü var? (Çәki: 1)
2



3
4
5
6

Sual: Әmәyin yüksәk bölgüsü hansılardır? (Çәki: 1)
şәxsi vә qrup
lokal vә qrup
әqli vә fiziki
ümumi vә xüsusi
fiziki vә iqtisadi

Sual: Әqli istehsal (Çәki: 1)
insanların hәyatda rәhbәr tutduqları adәt edilmiş tәfәkkür tәrzidir
mәnәviyyatın,maarifin inkişafı,biliklәrin artması,azadlığın genişlәnmәsidir
sәrvәtin,mübadilә dәyәrlәrinin miqdarı ilә deyil,mәhsuldar qüvvәlәrn inkişaf dәrәcәsi

ilә şәrtlәnmәsidir
millәtin sәrvәt istehsal etmәk qabiliyyәtidir
insanın irsi vә anadangәlmә tәlimatlardan,sosial rolunun qabaqcadan tәyin

edilmәsindәn ibarәtdir

Sual: Neçә әsas instinkt var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Sosial instinktlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
daha dayanıqlı tәsisatlar bioloji mәnşәli instinkt
hәr bir sosial birliyin istehsal mexanizmi
mübadilә dәyәrlәrinin miqdarı
mәnәviyyatın,maarifin inkişafı
bütün variantlar düzgündür

Sual: Alturizm istinkti nәdir? (Çәki: 1)
nәsilә qayğı bioloji instiktindәn әmәlә gәlir vә cәmiyyәtdә xeyriyyәçilik,siyasi fәallıq

vә s. formada ictimai rifaha tәmannasız qayğı kimi tәzahür edir
onunla şәrtlәnir ki,heyvanın balası sağ qalmaq üçün әtraf mühiti tәdqiq etmәlidir

,cәmiyyәtdә isә bu, bәdii vә elmi yaradıcılıq kimi tәzahür edir
heyvanın zәruri yaşayış vasitәlәri әldә etmәk üçün fәaliyyәti әsasında inkişaf

etmişdir
insanların hәyatda rәhbәr tutduqları adәt edilmiş tәfәkkür tәrzidir
sәrvәt istehsal etmәk qabiliyyәtidir

BÖLMӘ: 03#02



Ad 03#02

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir cәmiyyәtin sosioloji konsepsiyası haqqındadır:
1.Helbreytin sәnaye sistemi 2.Bellin postsәnaye cәmiyyәti 3.Tofflerin 3cü dalğası
4.Bekkin risk cәmiyyәti (Çәki: 1)

1,4
2,3
1,2,3
1,2,3,4
3,4

Sual: Katelsә görә inkişaf üsulu (Çәki: 1)
iqtisadi artıqlığın kәmiyyәtini vә keyfiyyәtini müәyyәnlәşdirәrәkmәhsul yaratmaq

üçün әmәyin materiala tәsir göstәrdiyi texnoloji sxemdir
mәhsuldarlığın mәnbәyi biliklәrin yaradılmasıdır
informasiyanın işlәnmәsi texnologiyasından simvolik kommunikasiyadan ibarәtdir
heç biri
spesifik cәhәt biliyin mәhsuldarlığının başlıca mәnbәyi kimi biliyin özünә tәsir

görsәtmәsidir

Sual: Texnoloji paradiqmaya aiddir: 1.qarşılıqlı surәtdә bağlı olan texnoloji idarәetmә
innovasiyaları sistemidir 2.bu paradiqmanın üstünlüyü investisiyaların strukturunun
müәyyәn dinamikasından ibarәtdir 3. әks әlaqә ilgәyindә yaradılması ilә xarakteriә
olunur 4. informasiya cәmiyyәtindә mәdәniyyәt ilә mәhsuldar qüvvәlәr arasında xüsusi
sıx әlaqәlәr vardır 5. mәhsul buraxılışının maksimallaşdırılmasına yönәlmişdir (Çәki: 1)

1,3,5
2,4,5
1,2
4,5
3,4,5

Sual: Aşağıdakılardan hansı informasiya –texnoloji paradiqmasının xarakteristikasına aid
deyil: (Çәki: 1)

yeni texnologiya effektlәrinin hәr şeyi әhatә etmәsi
struktursuz olan novatorluğun hәrәkәtverici qüvvәsidir
çevikliyi
texnologiyaların konvergensiyası
hamısı



Sual: Texnologiyaların konvergensiyası,bu (Çәki: 1)
infomasiya yaradılmasının ümumi mәntiqindәn irәli gәlir
tәşkilatların vә tәsisatların komponentlәrini yenidәn qruplaşdırmaq yolu ilә onları

әsaslı surәtdә kodifikasiya edir
struktursuz olan novatorluğun hәrәkәtverici qüvvәsidir
qarşılıqlı surәtdә bağlı olan texnoloji vә idarәetmә innovasiyaları sisteidir
hәyat fәaliyәtinin bütün proseslәri yeni texnologiyaların tәsiri altında formalaşdırılır

Sual: Postiqtisadi cәmiyyәtә keçid cәmiyyәtdә hansı әsaslı dәyişikliklәrlә xarakteriә
olunur? 1.texnoloji inqilab 2.dәyәr münasibәtlәrinin aradan qaldırılması 3.çeviklik
4.xüsusi mülkiyyәtin aradan qalxması 5.sosiolojipsixoloji dәyişiklik 6.texnologiyaların
konvergensiyası (Çәki: 1)

1,3,4,6
1,2,4,5
2,3,5,6
3,4,5,6
1,4,5

Sual: Veblenә görә tәsisat nәdir? (Çәki: 1)
insanların hәyatda rәhbәr tutduqları adәt edilmiş tәfәkkür tәrzidir
mәnәviyyatın,maarifin inkişafı,biliklәrin artması,azadlığın genişlәnmәsidir
sәrvәtin,mübadilә dәyәrlәrinin miqdarı ilә deyil,mәhsuldar qüvvәlәrn inkişaf dәrәcәsi

ilә şәrtlәnmәsidir
millәtin sәrvәt istehsal etmәk qabiliyyәtidir
insanın irsi vә anadangәlmә tәlimatlardan,sosial rolunun qabaqcadan tәyin

edilmәsindәn ibarәtdir

Sual: Öyrәnmәk hәvәsi instinkti (Çәki: 1)
nәsilә qayğı bioloji instiktindәn әmәlә gәlir vә cәmiyyәtdә xeyriyyәçilik,siyasi fәallıq

vә s. formada ictimai rifaha tәmannasız qayğı kimi tәzahür edir
onunla şәrtlәnir ki,heyvanın balası sağ qalmaq üçün әtraf mühiti tәdqiq etmәlidir

,cәmiyyәtdә isә bu, bәdii vә elmi yaradıcılıq kimi tәzahür edir
heyvanın zәruri yaşayış vasitәlәri әldә etmәk üçün fәaliyyәti әsasında inkişaf

etmişdir
insanların hәyatda rәhbәr tutduqları adәt edilmiş tәfәkkür tәrzidir
sәrvәt istehsal etmәk qabiliyyәtidir

Sual: Mәharәt instinkti: (Çәki: 1)
nәsilә qayğı bioloji instiktindәn әmәlә gәlir vә cәmiyyәtdә xeyriyyәçilik,siyasi fәallıq

vә s. formada ictimai rifaha tәmannasız qayğı kimi tәzahür edir
onunla şәrtlәnir ki,heyvanın balası sağ qalmaq üçün әtraf mühiti tәdqiq etmәlidir

,cәmiyyәtdә isә bu, bәdii vә elmi yaradıcılıq kimi tәzahür edir
heyvanın zәruri yaşayış vasitәlәri әldә etmәk üçün fәaliyyәti әsasında inkişaf

etmişdir
insanların hәyatda rәhbәr tutduqları adәt edilmiş tәfәkkür tәrzidir
sәrvәt istehsal etmәk qabiliyyәtidir



BÖLMӘ: 04#01
Ad 04#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Şumpeter istehsalı necә nәzәrdәn keçirirdi? (Çәki: 1)
mövcud resursların kombinasiyası kimi
tәsәrrüfatçılıq subyekti kimi
iqtisadi inkişafın әsas amili kimi
sahibkarın özünә lazım olan konkret nemәtlәr kimi
sahibkarın motivasiyası kimi

Sual: İqtisadi inkişafın әsas amili nәdir? (Çәki: 1)
sahibkarın yaradıcılığı
sahibkarlıq mәnfәәti
cәmiyyәtin fәrdilәşmiş üzvü
sahibkarın motivasiyası
sahibkarın özünә lazım olan konkret nemәtlәr kimi

Sual: Sahibkarlıq mәnfәәti nәdir? (Çәki: 1)
tәsәrrüfatçılıq subyektidir
yeni kombinjasiyaların hәyata keçirilmәsinin nәticәsidir
sahibkara verilmәk üçün alıcılıq qabiliyyәtinin yaradılmasıdır
cәmiyyәtin fәrdilәşmiş üzvüdür
yeni mәhsul istehsl etmәkdir

Sual: Kapital 1 (Çәki: 1)
sahibkarın özünә lazım olan konkret nemәtlәrә tam yiyәlәnmәsidir
nemәtlәrdәn yeni mәqsәdlәrә nail olmaq üçün istifadә etmәsidir
istehsalı yeni istiqamәtә yönәltmәsinә imkan verәn bir vasitәdir
yeni kombinasıyaların hәyata keçirilmәsi prosesinin vә metodunu xarakteriә edir
bütün varantlar düzgündür

Sual: Şumpeter sahibkarın motivlәrini neçә qrupa ayırır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6



Sual: Bekker insan kapitalını neçә növә bölür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
7

Sual: İşçilәrin neçә növü var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Xüsusi növ transaksiya mәsrәflәri necә adlanır? (Çәki: 1)
axtarış mәsrәflәri
istehsal amillәri
idarәetmә resusrlarının mәsrәflәri
qәnaәt mәsrәflәri
axtarışın optimal hәcmi

Sual: Axtarışın optimal hәcmi nәyә uyğundur? (Çәki: 1)
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimum qiymәtlәrinә
fayda qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә
alıcının maksimal faydasına
informasiya resurslarının dәyәrinә
hamısına

BÖLMӘ: 04#02
Ad 04#02

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: I qrup sahbkarlıq motivinә aiddir: (Çәki: 1)
sahibkarın öz imperiyasının vә ya sülalәsinin әsasını qoymağa çalışması ilә bağlıdır
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır
bazar şәraitindә işçinin mәhsuldarlığı onunәmәk haqqının kәmiyyәti ilә eynidir
biliklәri alınmasına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn pul mәsrәflәrinә bәrabәrdir



Sual: II qrup sahibkarlıq motivinә aiddir: (Çәki: 1)
sahibkarın öz imperiyasının vә ya sülalәsinin әsasını qoymağa çalışması ilә bağlıdır
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır
bazar şәraitindә işçinin mәhsuldarlığı onunәmәk haqqının kәmiyyәti ilә eynidir
biliklәri alınmasına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn pul mәsrәflәrinә bәrabәrdir

Sual: III qrup sahibkarlıq motivinә aiddir: (Çәki: 1)
sahibkarın öz imperiyasının vә ya sülalәsinin әsasını qoymağa çalışması ilә bağlıdır
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır
bazar şәraitindә işçinin mәhsuldarlığı onunәmәk haqqının kәmiyyәti ilә eynidir
biliklәri alınmasına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn pul mәsrәflәrinә bәrabәrdir

Sual: Bekkerә görә,bazar şәraitindә işçinin mәhsuldarlığı (Çәki: 1)
onun әmәk haqqının kәmiyyәti ilә eynidir
әmәk posesindә istifadәsi әlavә gәliri tәmin edәn bilik ehtiyyatları ilә müәyyәnlәşir
biliklәrin alınmasına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn pul mәsrәflәrinә bәrabәrdir
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır

Sual: Bekkerә görә insan kapitalının әsas növlәri aşağıdakılardır. 1.ümumi biliklәr
2.tәhsilә qoyulan investisiyalar 3.xüsusi biiklәr 4.digәr növ biliklәr (Çәki: 1)

1,4
1,2,3
1,3,4
3,4
1,2,3,4

Sual: Ümumi insan kapitalı nәyi tәmin edir? (Çәki: 1)
işçiyә bir çox firmalarda әlavә gәliri
işçiyә yalnız hәmin firmadan әlavә gәlir
әmәk haqqına әlavәni vә faiz dәrәcәsini birbirinә bağlayan kәmiyyәt nisbәtini
investisiyaların miqdarını
iş yerindә hazırlıq işçinin biliklәrini artırmaqla onun әmәk haqqını yüksәtmәyi

Sual: Xüsusi insan kapitalı nәyi tәmin edir? (Çәki: 1)
işçiyә bir çox firmalarda әlavә gәliri
işçiyә yalnız hәmin firmadan әlavә gәlir
әmәk haqqına әlavәni vә faiz dәrәcәsini birbirinә bağlayan kәmiyyәt nisbәtini
investisiyaların miqdarını
iş yerindә hazırlıq işçinin biliklәrini artırmaqla onun әmәk haqqını yüksәtmәyi

Sual: İnsan kapitalına investisiya qoyulmasının modelinin ehtimalları bunlardır 1.tәhsil



aldıqdan sonra işçinin әmәk stajı sonsuz böyük kәmiyyәt kimi qәbul olunur 2.illik faiz
dәrәcәsi dәyişmәzdir 3.әmәk haqqına faiz dәrәcәsini birbirinә bağlayan kәmiyyәt
nisbәtini müәyyәnlәşdirir 4.vәsaitlәr müәyyәn zaman anında investisiya kimi ümumi
insan kapitalına bütünlüklә qoyulur (Çәki: 1)

1,3,4
3,4
1,4
1,2,4
1,2,3

Sual: İşçinin faktiki tәhsil müddәti az mәhsuldar hesab edilir: (Çәki: 1)
әgәr tәhsil müddәti hüdud sәviyyәsindәn aşağıdırsa
әgәr tәhsil müddәti hüdud sәviyyәsindәn yuxarıdırsa
әgәr hәr hansı qabiliyyәtsiz işçi nüfuz xatirinә yüksәk tәhsil alarsa
әgәr qabiliyyәtli işçi yüksәk tәhsil almağa tәnbәllik edirsә
әgәr işçilәr müxtәlif mәsrәflәr çәkәrәk,eyni iqtisadi nәticәyә nail olarsa

Sual: Cәmiyyәtlәr ilә fәrdi orqanizmlәr arasında başlıca fәrqlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
cәmiyyәtlәrin spesifik zahiri formaları yoxdur
fәrdi orqanizmi әmәlә gәtirәn canlı toxuma bütöv kütlә tәşkil etdiyi halda

cәmiyyәtlәri tәşkil edәn canlı elementlәr yer sәthinin müәyyәn hissәsindә geniş sahәyә
sәpәlәnmişlәr

fәrdi orqanizmin canlı elementlәrinin hәr biri heç yerә ayrılmadan әsasәn öz yerindә
qalır

heyvanın bәdәnindә toxumaların yalnız müәyyәn növünün hissiyatı vardır
canlı orqanizmlәrdә qan dövranı eyni rol oynayır

Sual: Kauza görә firmanın optimal ölçüsü aşağıdakı amillәrlә müәyyәnlәşir: (Çәki: 1)
İdarәetmә resusrlarında mәnfәәtinazalması
Tәşkilat mәsrәflәri
Tәşkilat mәsrәflәrini tәşkil edәn transaksiyaların sayından asılılığı
istehsal amillәrinin qiymәtlәri
bütün variantlar doğrudur

Sual: Tәşkilat mәsrәflәrinә aiddir: (Çәki: 1)
istehsal amillәrini mәkanca yaxınlaşdırmağa imkan verәn ixtiralar firmanın

ölçülәrinin böyümәsi meylini yaradır
hәyata keçirilәn transaksiyaların sayı çoxaldıqca sahibkar resusrlarından әn yüksәk

fayda ilә istifadә edә bilmir
әlavә transaksiyaların tәşkilinә çәkilәn mәsrәflәr arta bilir
әmәk bazarında inhisarçı firmanın böyümәsi әmәk haqqı dәrәcәsinin o qәdәr çox

artmasına gәtirib çıxara bilәr
bütün variantlar düzgündür

BÖLMӘ: 05#01
Ad 05#01



Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnformasiya nadir fәrdin ali fәaliyyәtinin mәhsulu olduğuna görә bölünür: (Çәki: 1)
lokal vә qrup
induktiv vә deduktiv
ümumi vә xüsusi
şәxsi vә fәrdi
fiziki vә iqtisadi

Sual: İnformasiya şәxsidir,yәni: (Çәki: 1)
yarandığı mәqamda öz yaradıcısının nadir şәxsiyyәtinin izini daşıyır
yarandığı mәqamda yaradıcısının adı artıq onun ayrılmaz elementidir
zaman keçdikcә informasiya xassәlәrini itirir
informasiya mәhsulundan digәr fәrdlәr tәrәfindәn ali fәaliyyәtin resursu kimi istifadә

olunmasıdır
mәhsulun yaradıcısının adı ilә mәhsulun mәzmunu arasında sәbәbnәticә

әlaqәsinin itmәsi ilә müşaiyәt olunur

Sual: İnfomasiya fәrdidir,yәni: (Çәki: 1)
yarandığı mәqamda öz yaradıcısının nadir şәxsiyyәtinin izini daşıyır
yarandığı mәqamda yaradıcısının adı artıq onun ayrılmaz elementidir
zaman keçdikcә informasiya xassәlәrini itirir
informasiya mәhsulundan digәr fәrdlәr tәrәfindәn ali fәaliyyәtin resursu kimi istifadә

olunmasıdır
mәhsulun yaradıcısının adı ilә mәhsulun mәzmunu arasında sәbәbnәticә

әlaqәsinin itmәsi ilә müşaiyәt olunur

Sual: Baza mәhsulları nәdir? (Çәki: 1)
az әhәmiyyәtli sayılan informasiya mәhsulu
informasiya mәhsullarının mәzmunu
ümumtәhsil mәktәblәrindә öyrәnilәn informasiya mәhsulu
çoxsaylı biliklәr
informasiya mәhsullarının dәyәri

BÖLMӘ: 05#02
Ad 05#02

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Mәhsulun şәxsizlәşmәsi dәrәcәsi nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
hәr bir fәrdin yaradıcı iştirakından
yaradıcısının adı ilә mәhsulun mәzmunu arasında sәbәbnәticә әlaqәsinin

itmәsindәn
yaradıcısının adının namәlum olmasından
onun fәrdisizlәşmәsindәn
heç biri

Sual: İnformasiya mәhsulundan istifadәnin intensivliyi nәyә bәrabәrdir? (Çәki: 1)
mәhsulun dәyәrinin obyektivliyinә
zaman vahidi әrzindә ondan istifadә hallarının sayına
intensivlik göstәricilәrinin cәminә
mәhsulun mövcud olduğu dövr әrzindә hesablanmış orta qiymәtlәrә
yüksәk ictimai tәlabatla xarakteriә olunan infomasiya mәhsullarının cәminә

Sual: İnsanların ali fәaliyyәti prosesindә istifadә olunan informasiya mәhsulu necә
adlanır? (Çәki: 1)

informasiya texnologiyası
informasiya resursları
bilik bazası
yaradıcılıq resursları
baza mәhsulu

Sual: Düzgün olmayan variantı seçin. Mikrosәviyyәdә müxtәlif iqtisadi subyektlәrin
müxtәlif mәqsәd göstәricilәrinә görә ayrılması qaydası ilә: (Çәki: 1)

istehlakçı üçünfaydalılıq
istehsalçı üçünistehsalın hәcmi
firma üçünmәnfәәt
mәqsәd göstәricisi üçünmәcmu әlavә dәyәrdәn ibarәt olan ÜDM
mәqsәd göstәricisi üçünmәcmu әlavә dәyәrdәn ibarәt olan ÜMM

Sual: İnformasiya mәlumatları vә yaradıcılıq resursları birlikdә әmәlә gәtirir: (Çәki: 1)
infomasiya resurslarını
informasiya texnologiyasını
bilik bazasını
informasiya qurğusunu
baza mәhsullarını

BÖLMӘ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 1



Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnformasiya cәmiyyәtindә iqtisadi hakimiyyәtin üstünlük tәşkil etdiyi amili nә hesab
olunur? (Çәki: 1)

informasiya mәhsulu
fәrdin yaradıcılıq qabiliyyәti
istehlakın hәcmi
istehsalın hәcmi
baza mәhsulu

BÖLMӘ: 07#01
Ad 07#01

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnsanın yaradıcılıq qabiliyyәti nәyi xarakterizә etmir: (Çәki: 1)
onun informasiya nemәtlәri yaratmaq qabiliyyәtini
mәhsulun istehlak hәcmini
nemәtlәr bölgüsünü
onun ictimai informasiya nemәtlәrindәn öz inkişafı üçün istifadә etmәyi
onun istehlak vә istehsal qabiliyyәtini

Sual: İnformasiya cәmiyyәtindә nemәt anlayışının mәzmununun dәyişmәsi necә
adlanır? (Çәki: 1)

nemәtәlәrin internallaşması
nemәtlәrin inkişafının qiymәtlәndirilmәsi
istehsal hәcminin dәyişmәsi
istehlak hәcminin dәyişmәsi
nemәtlәrin intensivlәşdirilmәsi

Sual: Yaradıcı fәrdin tarazlığı: (Çәki: 1)
onun kreativ rifahının maksimum olduğu vәziyyәtidir
hәr bir fәrdin bir rubl gәlirini tәmin edәn sadә әmәyin müddәtidir
gәlir әldә etmәk üçün öz vaxtını yaradıcı әmәk deyil,sadә әmәk formasında sәrf

etmәkdir
gәlir әldә etmәk üçün öz vaxtını sadә әmәk deyil,yaradıcı әmәk formasında sәrf

etmәkdir



nemәtin istehlakçılarının sayı çoxaldıqca onların hәr biri üçün istehlakın
faydalılığının qorunmasıdır

Sual: Asimmetrik bazrları tәdqiqinә görә Nobel mükafatı almışdır: (Çәki: 1)
İnozemtsov
E.Toffler
D.Bell
M.Spenser
Kastels

BÖLMӘ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Gәlirin qiymәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
onun kreativ rifahının maksimum olduğu vәziyyәtidir
hәr bir fәrdin bir rubl gәlirini tәmin edәn sadә әmәyin müddәtidir
gәlir әldә etmәk üçün öz vaxtını yaradıcı әmәk deyil,sadә әmәk formasında sәrf

etmәkdir
gәlir әldә etmәk üçün öz vaxtını sadә әmәk deyil,yaradıcı әmәk formasında sәrf

etmәkdir
nemәtin istehlakçılarının sayı çoxaldıqca onların hәr biri üçün istehlakın

faydalılığının qorunmasıdır

Sual: Kreativ rifahın multiplikasiyası prosesini tәşkil edir: 1.fәrdlәrin rifah qiymәtlәrinin
ardıcıl dәyişmәsi 2.ümumi rifahın dәyişmәsi 3.fәrdin rifahının müәyyәn miqdarda artması
4.fәrdin hәyat şәraitindә qısamüddәtli dәyişmәsi (Çәki: 1)

1,4
2,3
1,2
2,4
1,3

BÖLMӘ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Birlik (Çәki: 1)
tәsadüfi insanlar qrupuna nisbәtәn daha mürәkkәb bir qurumdur
dini icma hәyatının әn qәdim vә mәhsuldar әsası hesab edilir
insanı könüllülüyә aparan әn vacib amil,digәr insanlarla sәrbәst şәxslәrarası

qarşılıqlı әlaqәyә tәlabatdır
üzvlәri könüllü hәrәktlәr vasitәsilә sosial mәqsәdlәrә naildir
әsasında cәmiyyәtin idarә olunmasınd fәal iştirakı tәcәssüm etdirәn yüksәk

vәtәndaşlıq prinsipi dayanır

Sual: Iqtisadiyyatin sektorlu modellerine aid deyil? (Çәki: 1)
3sektorlu model
4sektorlu model
7sektorlu model
6sektorlu model
8sektorlu model
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