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Test 8021#01#Q15 

Fənn 8021 - İnformasiya iqtisadiyyatı 

Təsviri [Təsviri] 

Müəllif Suleymanova X.İ. 

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə 

Suala vaxt 0 Saniyə 

Növ İmtahan 

Maksimal faiz 200 

Keçid balı 64 (32 %) 

Suallardan 200 

Bölmələr 12 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

BÖLMƏ: #1506#01#02#02 

Ad #1506#01#02#02 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Informasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Qrup yanaşması, universal yanaşma, obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, 

iqtisadi imperializm, lokal yanaşma, fənlərarası yanaşma 

 
Şəxsi yanaşma, qrup yanaşması, psixoloji yanaşma, empirik yanaşma, lokal 

yanaşma, sosiometrik yanaşma, fənlərarası yanaşma 

 
Universal yanaşma, şəxsi yanaşma, fizioloji yanaşma, induktiv yanaşma, 

qarışıq yanaşma, deduktiv yanaşma, psixoloji yanaşma 

 Obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, qrup yanaşması, fərdi yanaşma, fəlsəfi 
yanaşma, iqtisadi imperializm, fənlərarası yanaşma 



 
Deduktiv yanaşma, induktiv yanaşma, empirik yanaşma, psixoloji yanaşma, 

lokal yanaşma, universal yanaşma, şəxsi yanaşma 

 
 
Sual: Bəzi aspektlərə görə sənaye iqtisadiyyatında istifadə olunan metodları göstərməli (Çəki: 
1) 

 Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şəxsi, cəmiyyət – müxtəlif, insanın 
təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəa-postulatlar 

 
Üstün metod – sosiologiya, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cəmiyyət – yekcins, 

insanın təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəa – təcrübə 

 
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cəmiyyət – yekcins, 

insanın təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəalar – postulatlar 

 Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şəxsi, cəmiyyət – yekcins, insanın 
təbiəti – psixologiya, ilkin müddəalar – postulatlar 

 
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şəxsi, cəmiyyət – yekcins, insanın 

təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəa – təcrübə 

 
 
Sual: Bəzi aspektlərə görə sənaye iqtisadiyyatında hansı metodlardan istifadə olunur? (Çəki: 
1) 

 Mühakimələrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstəricilər – obyektiv, 
predmetlərarasıəlaqə – iqtisadi imperializm 

 Mühakimələrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – universal, göstəricilər – 
obyektiv, predmetlərarasıəlaqə – iqtisadi imperializm 

 
Mühakimələrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstəricilər – obyektiv, 

predmetlərarası əlaqə – fənlərarası 

 Mühakimələrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – lokal, göstəricilər – subyektiv, 
predmetlərarasıəlaqə – iqtisadi imperializm 

 
Mühakimələrin xarakteri – induksiya, qanunlar – universal, göstəricilər – 

subyektiv, predmetlərarası əlaqə – iqtisadi imperializm 

 
 
Sual: Informasiya cəmiyyətinin iqtisadi meyarı nəzəri cəhətdən kimin tərəfindən 
əsaslandırılmışdır? (Çəki: 1) 

 
Manuel Kastels 



 
Mark Parat 

 Herbert Şiller 

 
Yozef Şumpeter

 Con Helbreyt 

 
 
Sual: Informasiya cəmiyyətinin əmək meyarı nəzəri əsasını kimin əsərlərində tapmışdır? 
(Çəki: 1) 

 
Yozef Şumpeter

 Manuel Kastels 

 
Con Helbreyt 

 Daniel Bell 

 
Harri Bekker 

 
 
Sual: Informasiya cəmiyyətinin istehlak meyarının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 Maddi nemətlərin mənimsənilməsi və istifadəsi 

 
Rifah istehlakının informasiya fəaliyyəti vasitəsilə ifadə olunması 

 Insanın maddi və mənəvi tələbatının ödənilməsi 

 
Tələbatın bazarlar vasitəsilə ödənilməsi 

 Məhsulların insanların tələb və ehtiyaclarına uyğun həcmdə və keyfiyyətdə 
istehsalı 

 
 
Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplərinə hansılar aid deyildir? (Çəki: 1) 

 
empirik, sosiometrik, lokal

 sahə, qlobal, fərdi 

 
empirik, fənlərarası, qrup 

 sosiometrik, qlobal, şəxsi 



 
sahə, lokal, şəxsi 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı informasiya cəmiyyətinin meyarı deyil? (Çəki: 1) 

 kreativ 

 
əmək 

 texniki 

 
məkan 

 iqtisadi

 
 
Sual: Sənaye iqtisadiyyatının xarakteri necədir? (Çəki: 1) 

 
iqtisadi 

 sosioloji 

 
mexaniki 

 subyektiv

 
obyektiv 

 
 
Sual: İqtisadi rifah nəzəriyyəsi hansı ingilis iqtisadçısı tərəfindən yaradılmışdır? (Çəki: 1) 

 R.Kouz 

 
Artur Piqu 

 V. İnozemtsev

 
E.Toffler 

 C.Helbreyt 

 
 
Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
empirik, sosiometrik, lokal



 
məkan, qlobal, fərdi 

 empirik, fənlərarası, qrup 

 
sosiometrik, lokal, şəxsi 

 psixoloji, lokal, şəxsi 

 
 
Sual: Dövr aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli təhlili hansı 
formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 
sənaye - informasiya 

 sadə - yaradıcı 

 
antaqonist – inkişaf etdirən

 mexanistik – üzvi 

 
bazar – məhsuldar 

 
 
Sual: Əmək aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli təhlili 
hansı formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 sənaye - informasiya 

 
sadə - yaradıcı 

 antaqonist – inkişaf etdirən

 
mexanistik – üzvi 

 bazar – məhsuldar 

 
 
Sual: Qarşılıqlı əlaqələr aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin 
müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 
sənaye - informasiya 

 sadə - yaradıcı 

 
antaqonist – inkişaf etdirən



 
mexanistik – üzvi 

 bazar – məhsuldar 

 
 
Sual: İnsan modeli aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli 
təhlili hansı formada təzahür edir, (Çəki: 1) 

 
sənaye - informasiya 

 sadə - yaradıcı 

 
antaqonist – inkişaf etdirən

 mexanistik – üzvi 

 
bazar – məhsuldar 

 
 
Sual: Məqsəd aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli təhlili 
hansı formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 malik olmaq – var olmaq 

 
fərdiyyətçilik - sosiallaşma 

 antaqonist – inkişaf etdirən

 
subyektiv - obyektiv 

 rasional- institusional 

 
 
Sual: Fəlsəfə aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli təhlili 
hansı formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 
malik olmaq – var olmaq 

 fərdiyyətçilik - sosiallaşma 

 
antaqonist – inkişaf etdirən

 subyektiv - obyektiv 

 
rasional- institusional 

 



 
Sual: Nemət aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli təhlili 
hansı formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 
malik olmaq – var olmaq 

 fərdiyyətçilik - sosiallaşma 

 
antaqonist – inkişaf etdirən

 subyektiv - obyektiv 

 
rasional- institusional 

 
 
Sual: Davranış aspektində “iqtisadi insan” və “kreativ insan” modellərinin müqayisəli təhlili 
hansı formada təzahür edir (Çəki: 1) 

 malik olmaq – var olmaq 

 
fərdiyyətçilik - sosiallaşma 

 antaqonist – inkişaf etdirən

 
subyektiv - obyektiv 

 rasional- institusional 

 

BÖLMƏ: #1506#01#10#02 

Ad #1506#01#10#02 

Suallardan 25 

Maksimal faiz 25 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Həlledici dəstək qrupu ... (Çəki: 1) 

 
həmin alternativin ictimai qərar kimi qəbul edilməsi zamanı son nəticəni 

dəyişməyə qadir olan alternativə dəstək qrupudur 

 bir neçə dəstək qrupu içərisində yalnız ən kiçik çəkiyə malik olan qrupdur 

 
həmin alternativin ictimai qərar kimi qəbul edilməsində qərarlı olmayan 



alternativə dəstək qrupudur 

 
həmin alternativin ictimai qərar kimi qəbul edilməsində qərarlı olan alternativə 

dəstək qrupudur. 

 bütün cavablar düzgündür 

 
 
Sual: Nisbi çoxluq prosedurunda o alternativ qəbul edilir ki, (Çəki: 1) 

 
digərləri ilə müqayisədə səslərin yarı hissəsini toplayan alternativ seçilir 

 digərləri ilə müqayisədə daha çox səs toplayan alternativ seçilir 

 
digərləri ilə müqayisədə səslərin yarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir 

 digərləri ilə müqayisədə səslərin yarıdan az hissəsini toplayan alternativ seçilir

 
bütün cavablar düzgündür 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası: (Çəki: 1) 

 iyerarxik 

 
mərkəzləşdirilmiş 

 
şəbəkə 

 
əks-mərkəzləşdirilmiş 

 
bütün cavablar düzgündür

 
 
Sual: Ənənəvi demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası: (Çəki: 1) 

 
iyerarxik 

 mərkəzləşdirilmiş 

 
şəbəkə 

 
əks-mərkəzləşdirilmiş 

 
bütün cavablar düzgündür

 



 
Sual: Elektron demokratiyada seçim hansı prinsipə əsaslanır? (Çəki: 1) 

 
çoxluq 

 konsensus 

 
azlıq 

 səslərin bərabərliyi

 
çoxluq, konsensus 

 
 
Sual: Konstitusiya çoxluğu qaydası dəstək qrupunun hüdud çəkisinin hansı səviyyəsi ilə 
müəyyən olunur? (Çəki: 1) 

 3/2

 
3/1

 4/3

 
4/1

 5/1

 
 
Sual: İctimai seçim zamanı ...: (Çəki: 1) 

 
fərd maraqlıdır ki, onun istəkləri rəqibin istəklərindən çox fərqlənsin. 

 fərd maraqlıdır ki, onun istəkləri ilə kifayət qədər insanın istəkləri üst-üstə 
düşsün. 

 
fərd maraqlıdır ki, onun istəkləri rəqibin istəkləri ilə üst-üstə düşsün. 

 fərd maraqlı deyil ki, onun istəkləri rəqibin istəkləri ilə üst-üstə düşsün. 

 
fərd maraqlı deyil ki, onun istəkləri kifayət qədər insanın istəkləri üst-üstə 

düşsün. 

 
 
Sual: İctimai qərar qəbulu prosesi ... prosesidir: (Çəki: 1) 

 verilmiş variantlar yığımı içərisindən yeganə variantın seçilməsi 



 
verilmiş variantlar yığımı içərisindən bütün düzgün variantların seçilməsi 

 verilmiş alternativlər yığımı içərisindən bütün düzgün variantların seçilməsi 

 
verilmiş alternativlər yığımı içərisindən bütün düzgün olmayan variantların 

seçilməsi 

 verilmiş variantlar yığımı içərisindən bütün düzgün olmayan variantların 
seçilməsi 

 
 
Sual: Dəstək qrupunun çəkisi - ...: (Çəki: 1) 

 
səsvermədə iştirak edənlərin ümumi sayında qrup üzvlərinin xüsusi çəkisidir.

 səsvermədə iştirak edənlərin ümumi sayında qrup üzvlərinin fiziki çəkisidir 

 
səsvermədə iştirak edənlərin xüsusi çəkisidir. 

 səsvermədə iştirak edənlərin bir-birilə qarşılıqlı təsiri sayının xüsusi çəkisidir. 

 
səsvermədə iştirak edənlərin ümumi sayıdır. 

 
 
Sual: Nisbi çoxluqda hansı alternativ seçilir? (Çəki: 1) 

 səslərin yarıdan çoxunu alan alternativ seçilir 

 
digərləri ilə müqayisədə daha çox səs toplayan alternativ seçilir

 səslərin yarısını alan alternativ seçilir 

 
50%+1 səs toplayan alternative seçilir 

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada cəmiyyət aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1) 

 
yekcins olmayan

 aşağı 

 
müstəqim 

 virtual 



 
konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada seçki məsrəfləri aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1) 

 yekcins olmayan

 
aşağı 

 müstəqim 

 
virtual 

 konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada xarakteri aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1) 

 
yekcins olmayan

 aşağı 

 
müstəqim 

 virtual 

 
konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada səsvermədə iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1) 

 yekcins olmayan

 
aşağı 

 müstəqim 

 
virtual 

 konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır, (Çəki: 1) 

 
yekcins olmayan



 
aşağı 

 müstəqim 

 
virtual 

 konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası aspekti aşağıdakılardan hansıdır 
(Çəki: 1) 

 
yekcins olmayan 

 
əks-mərkəzləşdirilmiş

 
dinamik 

 dəyişkən 

 
konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada nümayəndələrin tərkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 
1) 

 yekcins olmayan 

 
əks-mərkəzləşdirilmiş

 dinamik 

 
dəyişkən 

 konsensus 

 
 
Sual: Elektron demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1) 

 
yekcins olmayan 

 
əks-mərkəzləşdirilmiş

 
dinamik 

 dəyişkən 



 
konsensus 

 
 
Sual: Kondorse proseduru: (Çəki: 1) 

 səslərin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir 

 
digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir 

 alternativlərin cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır 

 
hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istəsiyi sayda 

alternativ bəyənə bilər 

 hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır 

 
 
Sual: Bord proseduru: (Çəki: 1) 

 
səslərin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir 

 digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir 

 
alternativlərin cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır 

 hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istəsiyi sayda 
alternativ bəyənə bilər 

 
hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır 

 
 
Sual: İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır. Bu fikir hansı 
prinsipi əks etdirir? (Çəki: 1) 

 Konsensus prinsipini 

 
Çoxluq prinsipini 

 Nümayəndəlik prinsipini 

 
Yarıbirbaşa demokratiyanı 

 Demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi prinsipi

 
 
Sual: Ənənəvi demokratiyanın “ Bir nəfər –bir səs” prinsipi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 



 
Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən 

formalaşdırılır 

 
İnsanların ictimai qərar qəbul etmək qabiliyyəti bir-birindən az fərqlənir, yəni bu 

baxımdan cəmiyyət yekcinsdir 

 
İstənilən hakimiyyət orqanının qərarı iyerarxiyanın daha yüksək səviyyəsinə aid 

hakimiyyət orqanı tərəfindən ləğv edilə bilər 

  İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın 
rəyi nəzərə alınmır 

 
İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır 

 
 
Sual: i alternativi j alternativindən üstün olduqda kij Kondorse əmsalı ..... (Çəki: 1) 

 
Vahidə bərabərdir 

 
Sıfıra bərabərdir 

 
Bu barədə fikir söyləmək olmaz

 
2-yə bərabərdir 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

 
Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən 

formalaşdırılır 

 
İctimai həyatın mürəkkəb məsələlərin həlli müvafiq profilli mütəxəssislərin 

ixtisaslı rəyinə əsaslanmalıdır 

 
İstənilən hakimiyyət orqanının qərarı iyerarxiyanın daha yüksək səviyyəsinə aid 

hakimiyyət orqanı tərəfindən ləğv edilə bilər 

 
İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın 

rəyi nəzərə alınmır 

 
İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır 

 
 
Sual: Hansı variant yalnışdır (Çəki: 1) 



 
Təkbaşına qərar dəstək qrupunun çəkisinin minimal olduğu vaxt qəbul edilir 

 
İctimai seçim proseduru dəstək qrupunun hüdud çəkisini ⅔-ə bərabər şəkildə 

müəyyən edir 

 
Yekdil qərar dəstək qruplarının çəkisinin maksimal olduğu, yəni 100% -ə 

bərabər olduğu zaman qəbul edilir 

 Bord proseduru hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük 
dərəcəsinə görə sıralayır 

 
Ardıcıl bəyənilməyən səsvermə bir neçə mərhələdə aparılır. 

 

BÖLMƏ: #1506#01#11#02 

Ad #1506#01#11#02 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: İntellektual mülkiyyət anlayışı nədir (Çəki: 1) 

 xüsusi mülkiyyət və fərdi mülkiyyət arasında olan aralıq formadır

 
azad yaradıcılıq formasıdır 

 özündə fərdi mülkiyyəti əks etdirir 

 
özündə xüsusi mülkiyyəti əks etdirir 

 yaradıcılığa inhisarın tətbiqi 

 
 
Sual: İntellektual mülkiyyətin əsas iqtisadi funksiyası (Çəki: 1) 

 
yaradıcılıq fəaliyyəti məhsulunun fərdiləşmiş xarakterini qoruyub saxlamaq

 məhsulun pul gəlirinin potensial mənbəyini qoruyub saxlamaq 

 
fərdiləşmiş məhsulun cəmiyyət üzvüləri tərəfindən maneəsiz istifadəsi 

 məhsulun ictimai əhəmiyyətinin qorunub saxlanılması 



 
düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında Paris konvensiyası neçənci ildə qəbul 
olunmuşdur (Çəki: 1) 

 1883-cü ildə

 
1792-ci ildə 

 1882-ci ildə 

 
1967-ci ildə 

 1886-cı ildə 

 
 
Sual: Stokholmda Ümumidünya intellektual mülkiyyət təşkilatıni təsis edən konvensiya 
neçənci ildə imzalanmışdır (Çəki: 1) 

 
1967-ci ildə 

 1965-ci ildə 

 
1883-cü ildə 

 1886-cı ildə 

 
 1993-cü ildə

 
 
Sual: Rusiyada ilk müəlliflik haqqında qanun (Çəki: 1) 

 1828-ci ildə

 
1882-ci ildə

 1827-ci ildə

 
1911-ci ildə

 1848-ci ildə

 
 
Sual: Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı (Çəki: 1) 



 
1996-ci il 8 oktyabr 

 1998-ci il 12 oktyabr

 
1994-cü il 6 noyabr 

 1997-ci il 9 oktyabr 

 
1995-ci il 12 mart 

 
 
Sual: 1623-cü ildə İngiltərədə qəbul edilmiş texniki yenilikləri yaradan və tətbiq edən hər kəsə 
hansı müddət ərzində inhisar qaydada istifadə etmək hüququ verilmişdir (Çəki: 1) 

 on dörd il

 
on iki il 

 səkkiz il 

 
altı il 

 on il 

 
 
Sual: Müəllif hüququnun əsas vəzifələri (Çəki: 1) 

 
elmi, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılmasıilə bağlı fəaliyyətin hüquqi 

cəhətdən tanınmasının təmini cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq əsərlərdən 
geniş istifadə edilməsi üçün şəraitin yaradılması 

 yaradıcılığın azad olması, müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqlqrı ilə 
uzlaşması 

 
elmi, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılmasıilə bağlı fəaliyyətin hüquqi 

cəhətdən tanınmasının təmini 

 
yaradıcılığın azad olması, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılmasıilə bağlı 

fəaliyyətin hüquqi cəhətdən tanınmasının təmini 

 düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: “Kraliça Annanın statusu” adlanan intellektual mülkiyyətin müdafiəsi qanunu harada 
qəbul edilmişdir (Çəki: 1) 



 
Almaniya 

 Fransa 

 
İngiltərə 

 Sovet Ittifaqı 

 
düzgün cavab yoxdur

 
 
Sual: Fransada patent qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir (Çəki: 1) 

 1534-cü ildə

 
1623-cü ildə

 1710-cu ildə

 
1825-ci ildə 

 1791-ci ildə 

 
 
Sual: Müəllif hüququ ilə hansı münasibətlər tənzimlənir? (Çəki: 1) 

 
İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması 

 Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

 
Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması 

 Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər 

 
Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması 

 
 
Sual: Mülki dövriyyə iştirakçılarının fərdiləşmiş vasitələrinə olan hüquqlar hansı mülkiyyəti 
özündə birləşdirir? (Çəki: 1) 

 
İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması 

 
Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

 Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması 



 
Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər 

 
Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması 

 
 
Sual: Patent hüququ özündə hansı mülkiyyətləri birləşdirir? (Çəki: 1) 

 
İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması 

 Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

 
Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması 

 Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər 

 
Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması 

 
 
Sual: İstehsal sirlərinə olan hüquqlar hansı münasibətləri tənzimləyir? (Çəki: 1) 

 
İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması 

 
Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

 Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması 

 
Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər 

 
Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması 

 
 
Sual: İntellektual mülkiyyət hüququnun pozulmasının hansı növləri mövcuddur? (Çəki: 1) 

 
Vətəndaş hüququnun pozulması 

 
İnzibati hüququnun pozulması 

 
İnsan hüququnun pozulması 

 Müəllif hüququnun pozulması 

 
Beynəlxalq hüququnun pozulması

 
 
Sual: Rusiyada intellekyual mülkiyyət məsələləri ilə məşğul olan qanun necə adlanır? (Çəki: 
1) 



 
Patent üzrə federal institut 

 Intellekyual mülkiyyət üzrə beynəlxalq institut 

 
Sənaye mülkiyyəti üzrə federal institut 

 Kommersiya sirləri üzrə ixtisaslaşmış təşkilat 

 
Intellekyual mülkiyyət üzrə dövlət akademiyası

 
 
Sual: İntellektual mülkiyyət hüququnun pozulmasının aşağıdakı növü mövcud deyil: (Çəki: 1) 

 
İnzibati hüququnun pozulması 

 
Müəllif hüququnun pozulması 

 Patent hüququnun pozulması 

 
Istehsal sahələrinə olan hüquqların pozulması 

 Mülki dövriyyə iştirakçılarının fərdiləşmiş vasitələrinə olan hüquqlarının 
pozulması 

 
 
Sual: Əqli mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
kəşflər 

 kommersiya sirri 

 
əmtəə nişanları 

 inteqral mikrosxemlərin tipologiyası

 
səmərələşdirmə təklifləri 

 
 
Sual: Əqli mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektlərinə aiddir? (Çəki: 1) 

 
əmtəə nişanları 

 
firma adları 

 kəşflər 



 
xidmət nişanları 

 
əmtəələrin mənşə yerlərinin adlar

 

BÖLMƏ: #1506#01#13#02 

Ad #1506#01#13#02 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Renjinirinqin əsas amilləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Proses təfəkkürü, radikal dəyişiklik, informasiya texnologiyalarının və 

sistemlərinin imkanları. 

 Radikal dəyişiklik, yeni səmərəli proseslərin yaradılması 

 
Yeni səmərəli proseslərin yaradılması, proses təfəkkürü, həddən artıq ehtiyatlı 

yanaşma 

 Informasiya texnologiyalarının və sistemlərinin imkanları, radikal dəyişiklik, yeni 
səmərəli proseslərin yaradılması 

 
Proses təfəkkürü, həddən artıq ehtiyatlı yanaşma 

 
 
Sual: Renjinirinqin tətbiqi sahələri (Çəki: 1) 

 Məsələnin reinteqrasiyası, işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, biliklərin 
reinteqrasiyası. 

 
Istehsalatın reinteqrasiyası, işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, təhsilin 

reinteqrasiyası; 

 
Işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası; 

 Məsələnin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası; istehsalatın 
reinteqrasiyası; 

 
Işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası; 

 



 
Sual: Reinjinirinq prinsiplərinin tətbiqi işçilərin rolu və işə hazırlığın təşkilində hansı 
dəyişikliklərlə nəticələnməlidir? (Çəki: 1) 

 
Nəzarət altında icradan müstəqil qərarların qəbuluna, məşqlərdən təhsilə; 

 Müstəqil qərarların qəbulundan nəzarət altında icraya, məşqlərdən təhsilə;

 
Nəzarət altında icradan müstəqil qərarların qəbuluna, təhsildən məşqlərə; 

 Müstəqil qərarların qəbulundan nəzarət altında icraya, təhsildən məşqlərə;

 
Düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: Reinjinirinq prinsiplərinin tətbiqi əməyin ödənilməsinin , işin səmərəliliyinin 
qiymətləndirməsi və menecerlərin rollarının təşkilində hansı dəyişikliklərlə nəticələnməlidir? 
(Çəki: 1) 

 Fəaliyyətin qiymətləndirilməsindən nəticənin qiymətləndirilməsinə, nəzarətçidən 
öyrədənə; 

 
Nəticənin qiymətləndirilməsindən fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə, nəzarətçidən 

öyrədənə; 

 
Fəaliyyətin qiymətləndirilməsindən nəticənin qiymətləndirilməsinə, öyrədəndən 

nəzarətçiyə; 

 Nəticənin qiymətləndirilməsindən fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə, öyrədəndən 
nəzarətçiyə; 

 
Düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: Reinjinirinq prinsiplərinin tətbiqi təşkilati struktur və inzibati işçilərin funksiyalarının 
təşkilində hansı dəyişikliklərlə nəticələnməlidir? (Çəki: 1) 

 Ierarxikdən üfiqiyə, katiblikdən liderliyə; 

 
Üfiqidən ierarxikliyə, katiblikdən liderliyə;

 Ierarxikdən üfiqiyə, liderlikdən katibliyə; 

 
Üfiqidən ierarxikliyə, liderlikdən katibliyə;

 Düzgün cavab yoxdur 

 
 



Sual: Prosyumer anlayışının mənası nədir? (Çəki: 1) 

 
Eyni zamanda istehsalçı olan inteqrasiyalı alıcı

 
İnteqrasiyalı alıcı 

 
Istehsalçı 

 
İnteqrasiyalı istehsalçi 

 Potensial alıcı 

 
 
Sual: Prosesin idarə olunmasının inteqrasiyalı sxemi ilə ənənəvi sxemi arasında prinsipial fərq 
nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 Prosesi istehsal etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi - avtoistehsal

 
Alıcının öz əhatəsində «kənardan» təcrid edilmiş obyekt olaraq qalması 

 Məsrəflərin məhsula xətti surətdə çevrilməsi 

 
Bazarın və alıcıların tədqiqindən istifadə olunması 

 
Sənaye istehsalı elementlərinin təcrid edilməsi 

 
 
Sual: Prosesin inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas xüsusiyyəti nədir? (Çəki: 1) 

 
İstehlakcılarla istehsalcıları bir prosesdə birləşdirmək

 
İstehlakcılarla istehsalcıları biri birindən təcrid etmək 

 
Istehsalcılara sərbəstlik vermək 

 
İstehlakcılarla sərbəstlik vermək 

 Düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: Prosesin idarə edilməsinin ənənəvi sxemində əks-əlaqənin rolu nədir? (Çəki: 1) 

 
Alıcının müəssisədən ayrı düşməsinə yol verməmək 

 
Məhsulun təkrar layihələndirilməsi 



 
Alıcını və onun əhatəsini tanımaq ücün məlumatları toplamаq

 Alıcını real prosesə cəlb etmək 

 
Düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: Kinetik sahibkarlıq nədir? (Çəki: 1) 

 Qərarların qəbuluna ənənəvi proqnozlaşdırma metodlarından istifadə etməyən 
yanaşmadır 

 
Sahibkarlıq konsepsiyasında keçmiş meyillərin ekstrapolyasiyası metodlarından 

istifadə edilməsi 

 Meyilləri, orta kəmiyyətləri, ən çox ehtimal olunan fərziyyələri və i.a. 
qabaqcadan söyləmək 

 
Işçini, sadəcə, qabiliyyətinə və təcrübəsinə görə işə götürmək 

 Düzgün cavab yoxdur 

 
 
Sual: Reinjinirinqin tətbiq olunmadığı sahələr hansılardır? (Çəki: 1) 

 
məsələnin və biliklərin reinteqrasiyası 

 işçi qüvvəsinin və biliklərin reinteqrasiyası 

 
biliklərin reinteqrasiyası 

 məsələnin və işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası 

 
virtual komandanın və intellektual mülkiyyətin reinteqrasiyası

 
 
Sual: Avtoishehsal nədir? (Çəki: 1) 

 təkrar istehsal 

 
avtomabil istehsalı 

 istehsal etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi

 
istehlak etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi



 
heç biri 

 
 
Sual: İfadəni tamamlayın: «Prosesin inteqrasiyalı idarə olunması - əsas xüsusiyyəti ... 
birləşdirmək olan sistemli idarəetmə metodudur» (Çəki: 1) 

 vahid prosesdə istehlakçıları və istehsal vasitələrini 

 
vahıd prosesdə istehsalçıları və istehsal vasitələrini

 vahid prosesdə sahibkarları və istehsalçıları 

 
vahid prosesdə istehlakçıları və istehsalçıları 

 vahid prosesdə istehlakçıları və sahibkarları 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun adaptasiya vasitələri 
elementinə aiddir, (Çəki: 1) 

 
Ardıcıl, sistematik, əsaslı qaydaların əvəzinə fəaliyyətin ümumi planı işçilərə 

rolları hərəkətə gətirərək, ardıcıllığı dəyişərək, tapşırıqları təkrar bölüşdürərək 
problemə eyni zamanda müraciət etməyə imkanını yaradır. 

 
Daxili toplantılar və münasibətlər şəbəkələr vasitəsilə mümkündür, köhnə lokal 

şəbəkələr şirkətin vahid ümumi şəbəkəsilə əvəz olunur, bu şəbəkədə bütün fəhlələr, 
işçilər iştirak edir. 

 Bütün işçilər nə zaman, harada və hansı şəkildə istəsə, dəqiq, ən son 
informasiyanı almalıdır, müştərilərlə saşizlər fasiləsiz və bir anlığa, “partiyalarla” 
deyil, bir dəfəyə bağlanır, informasiya sistemlərinin mərkəzdən idarə etmə şöbəsinə 
heç bir ehtiyac yoxdur. 

 
Sifariş üzrə kütləvi istehsalı, yəni, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, əlverişli 

modullardan və parametrlərdən olan əmtəələrin ölçülərinə görə fərdi şəkildə 
düzəldilmiş əmtəələrin buraxılışını idarə edir. 

 
Kinetik sahibkarlıqda vasitələr son məqamda hazırlana bilməz, hadisələrin 

sonsuz sayına reaksiya vermək üçün onlar maksimal dərəcədə çevik, uzadılan və 
görünüşü dəyişkən olmalıdır, açar-sadəcə çeviklik deyil, uyğunlaşmadır. 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun xüsusi alıcılara 
xidmətin texnoloji prosesi elementinə aiddir, (Çəki: 1) 

 
Ardıcıl, sistematik, əsaslı qaydaların əvəzinə fəaliyyətin ümumi planı işçilərə 

rolları hərəkətə gətirərək, ardıcıllığı dəyişərək, tapşırıqları təkrar bölüşdürərək 



problemə eyni zamanda müraciət etməyə imkanını yaradır. 

 
Daxili toplantılar və münasibətlər şəbəkələr vasitəsilə mümkündür, köhnə lokal 

şəbəkələr şirkətin vahid ümumi şəbəkəsilə əvəz olunur, bu şəbəkədə bütün fəhlələr, 
işçilər iştirak edir. 

 Bütün işçilər nə zaman, harada və hansı şəkildə istəsə, dəqiq, ən son 
informasiyanı almalıdır, müştərilərlə saşizlər fasiləsiz və bir anlığa, “partiyalarla” 
deyil, bir dəfəyə bağlanır, informasiya sistemlərinin mərkəzdən idarə etmə şöbəsinə 
heç bir ehtiyac yoxdur. 

 
Sifariş üzrə kütləvi istehsalı, yəni, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, əlverişli 

modullardan və parametrlərdən olan əmtəələrin ölçülərinə görə fərdi şəkildə 
düzəldilmiş əmtəələrin buraxılışını idarə edir. 

 
Kinetik sahibkarlıqda vasitələr son məqamda hazırlana bilməz, hadisələrin 

sonsuz sayına reaksiya vermək üçün onlar maksimal dərəcədə çevik, uzadılan və 
görünüşü dəyişkən olmalıdır, açar-sadəcə çeviklik deyil, uyğunlaşmadır. 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun minimal zaman 
məsrəfli sazişlər üçün informasiya texnologiyaları elementinə aiddir, (Çəki: 1) 

 
Ardıcıl, sistematik, əsaslı qaydaların əvəzinə fəaliyyətin ümumi planı işçilərə 

rolları hərəkətə gətirərək, ardıcıllığı dəyişərək, tapşırıqları təkrar bölüşdürərək 
problemə eyni zamanda müraciət etməyə imkanını yaradır. 

 Daxili toplantılar və münasibətlər şəbəkələr vasitəsilə mümkündür, köhnə lokal 
şəbəkələr şirkətin vahid ümumi şəbəkəsilə əvəz olunur, bu şəbəkədə bütün fəhlələr, 
işçilər iştirak edir. 

 
Bütün işçilər nə zaman, harada və hansı şəkildə istəsə, dəqiq, ən son 

informasiyanı almalıdır, müştərilərlə saşizlər fasiləsiz və bir anlığa, “partiyalarla” 
deyil, bir dəfəyə bağlanır, informasiya sistemlərinin mərkəzdən idarə etmə şöbəsinə 
heç bir ehtiyac yoxdur. 

 
Sifariş üzrə kütləvi istehsalı, yəni, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, əlverişli 

modullardan və parametrlərdən olan əmtəələrin ölçülərinə görə fərdi şəkildə 
düzəldilmiş əmtəələrin buraxılışını idarə edir. 

 Kinetik sahibkarlıqda vasitələr son məqamda hazırlana bilməz, hadisələrin 
sonsuz sayına reaksiya vermək üçün onlar maksimal dərəcədə çevik, uzadılan və 
görünüşü dəyişkən olmalıdır, açar-sadəcə çeviklik deyil, uyğunlaşmadır. 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun daxili səbəblərdən 
törənmiş əməkdaşlığ və təlim üçün şəbəkələr elementinə aiddir, (Çəki: 1) 



 
Ardıcıl, sistematik, əsaslı qaydaların əvəzinə fəaliyyətin ümumi planı işçilərə 

rolları hərəkətə gətirərək, ardıcıllığı dəyişərək, tapşırıqları təkrar bölüşdürərək 
problemə eyni zamanda müraciət etməyə imkanını yaradır. 

 Daxili toplantılar və münasibətlər şəbəkələr vasitəsilə mümkündür, köhnə lokal 
şəbəkələr şirkətin vahid ümumi şəbəkəsilə əvəz olunur, bu şəbəkədə bütün fəhlələr, 
işçilər iştirak edir. 

 Bütün işçilər nə zaman, harada və hansı şəkildə istəsə, dəqiq, ən son 
informasiyanı almalıdır, müştərilərlə saşizlər fasiləsiz və bir anlığa, “partiyalarla” 
deyil, bir dəfəyə bağlanır, informasiya sistemlərinin mərkəzdən idarə etmə şöbəsinə 
heç bir ehtiyac yoxdur. 

 
Sifariş üzrə kütləvi istehsalı, yəni, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, əlverişli 

modullardan və parametrlərdən olan əmtəələrin ölçülərinə görə fərdi şəkildə 
düzəldilmiş əmtəələrin buraxılışını idarə edir. 

 
Kinetik sahibkarlıqda vasitələr son məqamda hazırlana bilməz, hadisələrin 

sonsuz sayına reaksiya vermək üçün onlar maksimal dərəcədə çevik, uzadılan və 
görünüşü dəyişkən olmalıdır, açar-sadəcə çeviklik deyil, uyğunlaşmadır. 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun eyni zamanlı iş üçün 
imkanların yaradılması elementinə aiddir, (Çəki: 1) 

 Ardıcıl, sistematik, əsaslı qaydaların əvəzinə fəaliyyətin ümumi planı işçilərə 
rolları hərəkətə gətirərək, ardıcıllığı dəyişərək, tapşırıqları təkrar bölüşdürərək 
problemə eyni zamanda müraciət etməyə imkanını yaradır. 

 
Daxili toplantılar və münasibətlər şəbəkələr vasitəsilə mümkündür, köhnə lokal 

şəbəkələr şirkətin vahid ümumi şəbəkəsilə əvəz olunur, bu şəbəkədə bütün fəhlələr, 
işçilər iştirak edir. 

 
Bütün işçilər nə zaman, harada və hansı şəkildə istəsə, dəqiq, ən son 

informasiyanı almalıdır, müştərilərlə saşizlər fasiləsiz və bir anlığa, “partiyalarla” 
deyil, bir dəfəyə bağlanır, informasiya sistemlərinin mərkəzdən idarə etmə şöbəsinə 
heç bir ehtiyac yoxdur. 

 
Sifariş üzrə kütləvi istehsalı, yəni, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, əlverişli 

modullardan və parametrlərdən olan əmtəələrin ölçülərinə görə fərdi şəkildə 
düzəldilmiş əmtəələrin buraxılışını idarə edir. 

 Kinetik sahibkarlıqda vasitələr son məqamda hazırlana bilməz, hadisələrin 
sonsuz sayına reaksiya vermək üçün onlar maksimal dərəcədə çevik, uzadılan və 
görünüşü dəyişkən olmalıdır, açar-sadəcə çeviklik deyil, uyğunlaşmadır. 

 
 
Sual: Biliklərin reinteqrasiyası nədir, (Çəki: 1) 



 
biliklərin transformasiyası vərdişləri yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir, onlar bir 

çox müxtəlif iş vəziyyətlərində tətbiq oluna bilər. 

 onların biliklərinə və müasir iqtisadiyyatda onlara olan tələbatın təklifi 
üstələməsi faktına əsaslanır, onların əksəriyyəti bunu başa düşür və özünə daha 
əlverişli iş şəraiti yaratmaq üçün istifadə edir. 

 
daha kiçik proseslərin yarımməsələlərini və onlarla bağlı fəaliyyətləri daha iri 

inteqrasiyallaşmış bloklara və komplekslərə birləşdirir, hissələrin, komponentlərin, 
seqmentlərin sayını azaldır və onlardan məhsullar və proseslər təşkil edir; 

 
prosesin kiçik deyil, böyük hissələrini yerinə yetirməyə və koordinasiya etməyə 

imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilərin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı və prosesə 
əmlak hüququnu dəstəkləyir. Fəhlələrə avtonom komandalara əsasən işləməyə və 
ayrı-ayrı əməliyyatları deyil, inteqrallaşmış prosesləri koordinasiya etməyə imkan 
yaradır; 

 
fəhlələr, işçilər prosesin getdikcə çox hissələrini öyrənməlidir (yəni, uğurlu 

koordinasiya etmək bacarığı olmalıdır). Bilik öz hərəkətlərini məqsədyönlü 
koordinasiya etmək bacarığıdır. 

 
 
Sual: İşçi qüvvəsinin reinteqrasiyası nədir, (Çəki: 1) 

 biliklərin transformasiyası vərdişləri yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir, onlar bir 
çox müxtəlif iş vəziyyətlərində tətbiq oluna bilər. 

 
onların biliklərinə və müasir iqtisadiyyatda onlara olan tələbatın təklifi 

üstələməsi faktına əsaslanır, onların əksəriyyəti bunu başa düşür və özünə daha 
əlverişli iş şəraiti yaratmaq üçün istifadə edir. 

 
daha kiçik proseslərin yarımməsələlərini və onlarla bağlı fəaliyyətləri daha iri 

inteqrasiyallaşmış bloklara və komplekslərə birləşdirir, hissələrin, komponentlərin, 
seqmentlərin sayını azaldır və onlardan məhsullar və proseslər təşkil edir; 

 prosesin kiçik deyil, böyük hissələrini yerinə yetirməyə və koordinasiya etməyə 
imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilərin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı və prosesə 
əmlak hüququnu dəstəkləyir. Fəhlələrə avtonom komandalara əsasən işləməyə və 
ayrı-ayrı əməliyyatları deyil, inteqrallaşmış prosesləri koordinasiya etməyə imkan 
yaradır; 

 fəhlələr, işçilər prosesin getdikcə çox hissələrini öyrənməlidir (yəni, uğurlu 
koordinasiya etmək bacarığı olmalıdır). Bilik öz hərəkətlərini məqsədyönlü 
koordinasiya etmək bacarığıdır. 

 
 
Sual: Məsələnin reinteqrasiyası nədir, (Çəki: 1) 



 
biliklərin transformasiyası vərdişləri yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir, onlar bir 

çox müxtəlif iş vəziyyətlərində tətbiq oluna bilər. 

 onların biliklərinə və müasir iqtisadiyyatda onlara olan tələbatın təklifi 
üstələməsi faktına əsaslanır, onların əksəriyyəti bunu başa düşür və özünə daha 
əlverişli iş şəraiti yaratmaq üçün istifadə edir. 

 
daha kiçik proseslərin yarımməsələlərini və onlarla bağlı fəaliyyətləri daha iri 

inteqrasiyallaşmış bloklara və komplekslərə birləşdirir, hissələrin, komponentlərin, 
seqmentlərin sayını azaldır və onlardan məhsullar və proseslər təşkil edir; 

 
prosesin kiçik deyil, böyük hissələrini yerinə yetirməyə və koordinasiya etməyə 

imkan verir, çoxfunksionallığı, işçilərin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı və prosesə 
əmlak hüququnu dəstəkləyir. Fəhlələrə avtonom komandalara əsasən işləməyə və 
ayrı-ayrı əməliyyatları deyil, inteqrallaşmış prosesləri koordinasiya etməyə imkan 
yaradır; 

 
fəhlələr, işçilər prosesin getdikcə çox hissələrini öyrənməlidir (yəni, uğurlu 

koordinasiya etmək bacarığı olmalıdır). Bilik öz hərəkətlərini məqsədyönlü 
koordinasiya etmək bacarığıdır. 

 

BÖLMƏ: 04#02 

Ad 04#02 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: I qrup sahbkarlıq motivinə aiddir: (Çəki: 1) 

 sahibkarın öz imperiyasının və ya sülaləsinin əsasını qoymağa çalışması ilə 
bağlıdır 

 
qələbə əzmi ilə bağlıdır 

 yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır 

 
bazar şəraitində işçinin məhsuldarlığı onunəmək haqqının kəmiyyəti ilə eynidir 

 bilikləri alınmasına və mənimsənilməsinə çəkilən pul məsrəflərinə bərabərdir 

 
 
Sual: II qrup sahibkarlıq motivinə aiddir: (Çəki: 1) 



 
sahibkarın öz imperiyasının və ya sülaləsinin əsasını qoymağa çalışması ilə 

bağlıdır 

 qələbə əzmi ilə bağlıdır 

 
yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır 

 bazar şəraitində işçinin məhsuldarlığı onunəmək haqqının kəmiyyəti ilə eynidir 

 
bilikləri alınmasına və mənimsənilməsinə çəkilən pul məsrəflərinə bərabərdir 

 
 
Sual: III qrup sahibkarlıq motivinə aiddir: (Çəki: 1) 

 sahibkarın öz imperiyasının və ya sülaləsinin əsasını qoymağa çalışması ilə 
bağlıdır 

 
qələbə əzmi ilə bağlıdır 

 yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır 

 
bazar şəraitində işçinin məhsuldarlığı onunəmək haqqının kəmiyyəti ilə eynidir 

 bilikləri alınmasına və mənimsənilməsinə çəkilən pul məsrəflərinə bərabərdir 

 
 
Sual: Bekkerə görə,bazar şəraitində işçinin məhsuldarlığı- (Çəki: 1) 

 
onun əmək haqqının kəmiyyəti ilə eynidir 

 
əmək posesində istifadəsi əlavə gəliri təmin edən bilik ehtiyyatları ilə 

müəyyənləşir 

 
biliklərin alınmasına və mənimsənilməsinə çəkilən pul məsrəflərinə bərabərdir 

 yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır 

 
qələbə əzmi ilə bağlıdır 

 
 
Sual: Bekkerə görə insan kapitalının əsas növləri aşağıdakılardır. 1.ümumi biliklər 2.təhsilə 
qoyulan investisiyalar 3.xüsusi biiklər 4.digər növ biliklər (Çəki: 1) 

 1,4 

 
1,2,3 



 
1,3,4 

 3,4 

 
1,2,3,4

 
 
Sual: Ümumi insan kapitalı nəyi təmin edir? (Çəki: 1) 

 işçiyə bir çox firmalarda əlavə gəliri 

 
işçiyə yalnız həmin firmadan əlavə gəlir 

 
əmək haqqına əlavəni və faiz dərəcəsini bir-birinə bağlayan kəmiyyət nisbətini

 
investisiyaların miqdarını 

 iş yerində hazırlıq işçinin biliklərini artırmaqla onun əmək haqqını yüksətməyi 

 
 
Sual: Xüsusi insan kapitalı nəyi təmin edir? (Çəki: 1) 

 
işçiyə bir çox firmalarda əlavə gəliri 

 işçiyə yalnız həmin firmadan əlavə gəlir 

 
əmək haqqına əlavəni və faiz dərəcəsini bir-birinə bağlayan kəmiyyət nisbətini

 investisiyaların miqdarını 

 
iş yerində hazırlıq işçinin biliklərini artırmaqla onun əmək haqqını yüksətməyi 

 
 
Sual: İnsan kapitalına investisiya qoyulmasının modelinin ehtimalları bunlardır 1.təhsil 
aldıqdan sonra işçinin əmək stajı sonsuz böyük kəmiyyət kimi qəbul olunur 2.illik faiz 
dərəcəsi dəyişməzdir 3.əmək haqqına faiz dərəcəsini bir-birinə bağlayan kəmiyyət nisbətini 
müəyyənləşdirir 4.vəsaitlər müəyyən zaman anında investisiya kimi ümumi insan kapitalına 
bütünlüklə qoyulur (Çəki: 1) 

 
1,3,4

 
3,4 

 1,4 

 
1,2,4



 
1,2,3

 
 
Sual: İşçinin faktiki təhsil müddəti az məhsuldar hesab edilir: (Çəki: 1) 

 
əgər təhsil müddəti hüdud səviyyəsindən aşağıdırsa 

 
əgər təhsil müddəti hüdud səviyyəsindən yuxarıdırsa 

 
əgər hər hansı qabiliyyətsiz işçi nüfuz xatirinə yüksək təhsil alarsa 

 
əgər qabiliyyətli işçi yüksək təhsil almağa tənbəllik edirsə 

 
əgər işçilər müxtəlif məsrəflər çəkərək,eyni iqtisadi nəticəyə nail olarsa

 
 
Sual: Cəmiyyətlər ilə fərdi orqanizmlər arasında başlıca fərqlərə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
cəmiyyətlərin spesifik zahiri formaları yoxdur 

 fərdi orqanizmi əmələ gətirən canlı toxuma bütöv kütlə təşkil etdiyi halda 
cəmiyyətləri təşkil edən canlı elementlər yer səthinin müəyyən hissəsində geniş 
sahəyə səpələnmişlər 

 
fərdi orqanizmin canlı elementlərinin hər biri heç yerə ayrılmadan əsasən öz 

yerində qalır 

 heyvanın bədənində toxumaların yalnız müəyyən növünün hissiyatı vardır 

 
canlı orqanizmlərdə qan dövranı eyni rol oynayır 

 
 
Sual: Kauza görə firmanın optimal ölçüsü aşağıdakı amillərlə müəyyənləşir: (Çəki: 1) 

 
İdarəetmə resusrlarında mənfəətinazalması 

 
Təşkilat məsrəfləri 

 Təşkilat məsrəflərini təşkil edən transaksiyaların sayından asılılığı

 
istehsal amillərinin qiymətləri 

 bütün variantlar doğrudur 

 
 
Sual: Təşkilat məsrəflərinə aiddir: (Çəki: 1) 



 
istehsal amillərini məkanca yaxınlaşdırmağa imkan verən ixtiralar firmanın 

ölçülərinin böyüməsi meylini yaradır 

 həyata keçirilən transaksiyaların sayı çoxaldıqca sahibkar resusrlarından ən 
yüksək fayda ilə istifadə edə bilmir 

 
əlavə transaksiyaların təşkilinə çəkilən məsrəflər arta bilir 

 
əmək bazarında inhisarçı firmanın böyüməsi əmək haqqı dərəcəsinin o qədər 

çox artmasına gətirib çıxara bilər 

 
bütün variantlar düzgündür 

 

BÖLMƏ: 1506#01#01 

Ad 1506#01#01 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 100 % 

 
 

Sual: Prakriki iqtisadiyyat nədir? (Çəki: 1) 

 iqtisadiyyat hər hansı subyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv 
reallıqdan ibarətdir. 

 
iqtisadiyyat özündə insanın nadir şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olan şüur 

məhsulunu əks etdirir. 

 
iqtisadiyyat hər hansı obyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv 

reallıqdan ibarətdir. 

 iqtisadiyyat özündə insanın nadir şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olmayan şüur 
məhsulunu əks etdirir. 

 
iqtisadiyyat özündə insanın fərdi şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olmayan şüur 

məhsulunu əks etdirir. 

 
 
Sual: Nəzəri iqtisadiyyat nədir? (Çəki: 1) 

 iqtisadiyyat özündə insanın nadir şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olan şüur 
məhsulunu əks etdirir. 



 
iqtisadiyyat hər hansı subyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv 

reallıqdan ibarətdir. 

 iqtisadiyyat hər hansı obyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv 
reallıqdan ibarətdir. 

 
iqtisadiyyat özündə insanın nadir şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olmayan şüur 

məhsulunu əks etdirir. 

 iqtisadiyyat özündə insanın fərdi şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olmayan şüur 
məhsulunu əks etdirir. 

 
 
Sual: Bir - birinə zidd olan iqtisadi məktəbləri seçin. 1. Klassiklər - sosialistlər 2. Klassiklər - 
neoklassiklər 3. Neoklassiklər - institusionalistlər 4. Monetaristlər - keynsçilər 5. Sosialistlər - 
keynsçilər (Çəki: 1) 

 1,3,4

 
2,3,4

 1,2,5

 
3,4,5

 2,4,5

 
 
Sual: Informasiya cəmiyyətini təyin edərkən iqtisadçılar hansı meyarlardan istifadə edirlər? 
(Çəki: 1) 

 
Variantların hamısı doğrudu

 Texnoloji, iqtisadi 

 
Əmək, məkan 

 
İstehlak 

 
Keativ 

 
 
Sual: Texnoloji meyara qarşı aşağıdakı etiraz irəli sürülür (Çəki: 1) 

 Texnologiyalar sosial sahədən ayrılmazdır, onlar sosial sahənin tərkib 
hissələridir 



 
İnformasiya həcmələrinin ölçülməsinə dəyər yanaşması iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif ictimai əhəmiyyətə malik olan ayrı ayrı növlərini birləşdirir 

 
Əməyin informasiya və ya qeyri - informasiya növlərinə aid edilməsinin obyektiv 

üsulu yoxdur 

 
Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir 

 informasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi 
partiyaların məqsədlərinə tabe edilir 

 
 
Sual: İqtisadi meyara qarşı aşağıdakı etiraz irəli sürülür (Çəki: 1) 

 
İnformasiya həcmələrinin ölçülməsinə dəyər yanaşması iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif ictimai əhəmiyyətə malik olan ayrı ayrı növlərini birləşdirir 

 
Texnologiyalar sosial sahədən ayrılmazdır, onlar sosial sahənin tərkib 

hissələridir 

 
Əməyin informasiya və ya qeyri - informasiya növlərinə aid edilməsinin obyektiv 

üsulu yoxdur 

 
Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir 

 informasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi 
partiyaların məqsədlərinə tabe edilir 

 
 
Sual: Əmək meyarına qarşı aşağıdakı etiraz irəli sürülür (Çəki: 1) 

 
Əməyin informasiya və ya qeyri - informasiya növlərinə aid edilməsinin obyektiv 

üsulu yoxdur 

 Texnologiyalar sosial sahədən ayrılmazdır, onlar sosial sahənin tərkib 
hissələridir 

 
İnformasiya həcmələrinin ölçülməsinə dəyər yanaşması iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif ictimai əhəmiyyətə malik olan ayrı ayrı növlərini birləşdirir 

 
Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir 

 informasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi 
partiyaların məqsədlərinə tabe edilir 

 
 
Sual: Məkan meyarına qarşı aşağıdakı etiraz irəli sürülür (Çəki: 1) 



 
Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir 

 Texnologiyalar sosial sahədən ayrılmazdır, onlar sosial sahənin tərkib 
hissələridir 

 
İnformasiya həcmələrinin ölçülməsinə dəyər yanaşması iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif ictimai əhəmiyyətə malik olan ayrı ayrı növlərini birləşdirir 

 
Əməyin informasiya və ya qeyri - informasiya növlərinə aid edilməsinin obyektiv 

üsulu yoxdu 

 
informasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi 

partiyaların məqsədlərinə tabe edilir 

 
 
Sual: İstehlak meyarına qarşı aşağıdakı etiraz irəli sürülür (Çəki: 1) 

 
informasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi 

partiyaların məqsədlərinə tabe edilir 

 
Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir 

 
Texnologiyalar sosial sahədən ayrılmazdır, onlar sosial sahənin tərkib 

hissələridir 

 
İnformasiya həcmələrinin ölçülməsinə dəyər yanaşması iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif ictimai əhəmiyyətə malik olan ayrı ayrı növlərini birləşdirir 

 
Əməyin informasiya və ya qeyri - informasiya növlərinə aid edilməsinin obyektiv 

üsulu yoxdu 

 
 
Sual: Kreativ meyara qarşı aşağıdakı etiraz irəli sürülür (Çəki: 1) 

 
İndiyədək elmlə yaradıcıllığın birmənalı tərifi mövcud deyil 

 
Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir 

 Texnologiyalar sosial sahədən ayrılmazdır, onlar sosial sahənin tərkib 
hissələridir 

 
İnformasiya həcmələrinin ölçülməsinə dəyər yanaşması iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif ictimai əhəmiyyətə malik olan ayrı ayrı növlərini birləşdirir 

 
Əməyin informasiya və ya qeyri - informasiya növlərinə aid edilməsinin obyektiv 

üsulu yoxdu 

 



 
Sual: '' Iqtisadi insan '' modeli necə xarakter daşıyır? (Çəki: 1) 

 
Mexanistik xarakter

 Üzvi xarakter 

 
Qeyri üzvi xarakter 

 Sosioloji xarakter 

 
Siyasi xarakter 

 
 
Sual: '' Kreativ insan '' konsepsiyası ndcə xarakter daşıyır? (Çəki: 1) 

 Üzvi xarakter 

 
Mexanistik xarakter

 Qeyri üzvi xarakter 

 
Sosioloji xarakter 

 
Siyasi xarakter 

 
 
Sual: '' Kreativ insan '' modelinə uyğun olan yönüm hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Məhsuldar yönüm 

 
Bazar yönümü 

 
Malik olmaq yönümü

 
Heç biri 

 Hamısı doğrudur 

 
 
Sual: '' iqtisadi insan '' modelinə uyğun olan yönüm hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Bazar yönümü 

 
Məhsuldar yönüm 



 
Var olmaq yönümü

 Heç biri 

 
Hamısı doğrudur 

 

BÖLMƏ: 1506#02#01 

Ad 1506#02#01 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 100 % 

 
 

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının əsas metodologiyası prinsiplərinə hansıları aid etmək olar? 
1. Şəxsi yazaşma 2. Psixoloji yanaşma 3. Siyasi yanaşma 4. Qrup yanaşması 5. Sosial 
yanaşma (Çəki: 1) 

 1,2,4

 
1,4,5

 2,3,5

 
3,4,5

 2,3,4

 
 
Sual: Informasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsiplərinə hansıları aid etmək olar? 1. 
Qlobal yanaşma 2. Empirik yanaşma 3. Lokal yanaşma 4. Sosiometrik yanaşma 5. Regional 
yanaşma (Çəki: 1) 

 
2,3,4

 
1,2,3

 
2,4,5

 1,4,5

 
3,4,5

 



 
Sual: İnsanın məqsədlərinin ziddiyy,tli olması ona məxsus nəyi əks etdirir (Çəki: 1) 

 
Ekzistensial dixotomiyasını

 Mövcudluq dixotomiyasını 

 
Tarixi dixotomiyasını 

 Səmərəllik dixotomiyasını 

 
Tanzaksiya dixotomiyasını 

 
 
Sual: Humanist etikanın yaradıcısı kimdir? (Çəki: 1) 

 Erix Fromm 

 
Vladimir İvanoviç

 Anri Berqson 

 
Aristotel 

 
Demokrit 

 

BÖLMƏ: 1506#03#01 

Ad 1506#03#01 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 100 % 

 
 

Sual: Postsənaye cəmiyyəti nəyə əsaslanır? (Çəki: 1) 

 
Xidmətlərə 

 
Təkliflərə 

 
Tələblərə 

 
İstehsallara



 
Bazara 

 
 
Sual: Postsənaye terminini ilk dəfə kim və nə zaman işlətmişdir? (Çəki: 1) 

 Daniel Bell 1919-cu ildə 

 
Erix Fromm 1922-ci ildə 

 Anri Berqson 1920-ci ildə

 
Daniel Bell 1922-ci ildə 

 Erix Fromm 1920-ci ildə 

 
 
Sual: ''Yeni sənaye cəmiyyəti'' əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

 
Con Kennet 

 Erix Fromm 

 
Daniel Bell 

 Anri Berqson

 
Ulrix Bek 

 
 
Sual: Helbreyt fəaliyyətin neçə əsas motivini ayırd edirdi? (Çəki: 1) 

 4

 
3

 2

 
1

 5

 
 
Sual: Helbreyt fəaliyyətin hansı əsas motivlərini ayırd edir? 1. Məcburetmə 2. Pul mükafatı 3. 
Məqsədlərin üstün tutulması 4. Uyğunlaşdırılma 5. Məqsədlərin uyğunlaşdırılması 6. 
Eyniləşdirmə (Çəki: 1) 



 
1,2,5,6

 1,3,5,6

 
3,4,5,6

 2,3,5,6

 
1,2,3,4

 
 
Sual: .... İnsanın dəyişmiş təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsidir. Cümləni tamamlayın (Çəki: 1) 

 Sənaye cəmiyyəti 

 
Postsənaye cəmiyyəti 

 Yeni sənaye cəmiyyəti 

 
Risk cəmiyyəti 

 Mövcud sənaye cəmiyyəti

 
 
Sual: ..... ''İnsanlar arasında oyun'' üzərində qurulmuşdur. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1) 

 
Postsənaye cəmiyyəti 

 Sənaye cəmiyyəti 

 
Yeni sənaye cəmiyyəti 

 Risk cəmiyyəti 

 
Mövcud sənaye cəmiyyəti

 
 
Sual: " Risk cəmiyyəti'' kitabının müəllifi? (Çəki: 1) 

 Ulrix Bek 

 
Con Kennet 

 
Erix Fromm 

 
Daniel Bell 



 
Anri Berqson

 
 
Sual: Postiqtisadi dövrə keçid nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

 
İnsanın maraqları maddi maraqlar müstəvisinin hüdudlarından kənara çıxır 

 
İnsanın maraqları siyasi maraqlar müstəvisinin hüdudlarından kənara çıxır 

 
İnsanın maraqları sosioloji maraqlar müstəvisinin hüdudlarından kənara çıxır

 
İnsanın maraqları mənəvi maraqlar müstəvisinin hüdudlarından kənara çıxır 

 
İnsanın maraqları iqtisadi maraqlar müstəvisinin hüdudlarından kənara çıxır 

 
 
Sual: Təsisatlar nədir? (Çəki: 1) 

 
İnsanların həyatda rəhbər tutduqları ədət edilmiş təfəkkür tərzidir 

 
İnsanların həyatda rəhbər tutmadıqları ədət edilmiş təfəkkür tərzidir 

 
İnsanların həyatda rəhbər tutduqları ədət edilməmiş olan təfəkkür tərzidir

 
İnsanların həyatda rəhbər tutduqları ədət edilmiş tərzdir 

 
İnsanların həyatda ədət edilməkdə olan təfəkkür tərzidir 

 
 
Sual: Daha dayanıqlı təsisatlar nə mənşəli olur? (Çəki: 1) 

 Bioloji 

 
Fizioloji 

 Sosioloji

 
Siyasi 

  Maddi 

 
 
Sual: Postsənaye cəmiyyəti həmdə? (Çəki: 1) 

 
Bilik cəmiyyətidir 



 
Sosial cəmiyyətdir 

 Siyasi cəmiyyətdir 

 
Şüur cəmiyyətidir 

 Düşüncə cəmiyyətidir

 

BÖLMƏ: 1506#04#01 

Ad 1506#04#01 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 100 % 

 
 

Sual: Bekkerə görə insan kapitalı əmək prosesində istifadəsi əlavə gəliri təmi edən nə ilə 
müəyyənləşir? (Çəki: 1) 

 
Bilik ehtiyatları 

 Verilən ehtiyatları 

 
İnformasiya ehtiyatları

 Məlumat ehtiyatları 

 
Gəlir ehtiyatları 

 
 
Sual: Cəmiyyət ilə fərdi orqanizm arasında başlıca fərq: (Çəki: 1) 

 Cəmiyyətlərin spesifik formaları yoxdur 

 
Cəmiyyətlərin spesifik formaları var 

 Sosial orqanizmin elementləri 1yerdən başqa yerə hərəkət edə bilmir 

 
Cəmiyyətlərin spesifik formaları ola bilər 

 Sosial orqanizmin elementləri 1yerdən başqa yerə hərəkət etmək qabiliyyətinə 
malik deyil 

 



 
Sual: Cəmiyyət ilə fərdi orqanizm arasında başlıca fərq: (Çəki: 1) 

 
Fərdi orqanizmin canlı elementlərinin hər biri heç yerə ayrılmadan əsasən öz 

yerində qalır 

 Sosial orqanizmin elementləri 1yerdən başqa yerə hərəkət edə bilmir 

 
Sosial orqanizmin elementləri 1yerdən başqa yerə hərəkət etmək qabiliyyətinə 

malik deyil 

 Cəmiyyətlərin spesifik formaları var 

 
Cəmiyyətlərin spesifik formaları ola bilər 

 
 
Sual: Dyurkheymə görə əmək bölgüsünün funksiyası nədir? (Çəki: 1) 

 2vəya 1neçə şəxsiyyət arasında həmrəylik yaratmaq

 
1neçə şəxsiyyət arasında həmrəylik yaratmaq 

 2 şəxsiyyət arasında həmrəylik yaratmaq 

 
1neçə şəxsiyyət arasında rəqabət yaratmaq 

 2 şəxsiyyət arasında rəqabət yaratmaq 

 
 
Sual: Dyurkheymə görə həmrəyliyin neçə növü var? (Çəki: 1) 

 
2

 1

 
3

 4

 
5

 
 
Sual: Dyurkheymə görə həmrəyliyin növləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 Mexaniki və orqanik 

 
Mexaniki və oxşarlığa görə 



 
Orqanik və əmək bölgüsünə görə

 Heç biri 

 
Hamısı 

 
 
Sual: Əmək bölgüsü inkişaf etdikcə fərdlər arasında rəqabət necə dəyişir? (Çəki: 1) 

 Zəifləyir 

 
 Güclənir 

 Dəyişmir 

 
Rəqabət stabildir

 2dəfə artır 

 
 
Sual: ...... Firmanın davranışının bütün normal və qabaqcadan bilinən nümunələrini ifadə edən 
ümumi termindir. Cümləni tamamlayın (Çəki: 1) 

 
Ülgü 

 Təkamül 

 
 Mənfəət

 Gəlir 

 
Tarazlıq 

 
 
Sual: Tranzaksiya məsrəfləri nədir? (Çəki: 1) 

 
Əqdin bağlanmasına çəkilən məsrəfdir 

 
Firmanın bağlanmasına çəkilən məsrəfdir

 
Əqdin açılmasına çəkilən məsrəfdir 

 
Firmanın açılmasına çəkilən məsrəfdir 

 Müəssisənin açılmasına çəkilən xərcdir 

 



 
Sual: .... Resursların istiqamətinin sahibkardan asılı olduğu zaman yaranan münasibətlər 
sistemidir. Cümləni tamamlayın (Çəki: 1) 

 
Firma 

 
Şirkət 

 
Sahibkarlıq

 Kapital 

 
Bank 

 
 
Sual: Firmanın optimal ölçüsü aşağıdakı amillə müəyyən olunur (Çəki: 1) 

 
İdarəetmə resursundan mənfəətin azalması 

 
İdarəetmə resursundan mənfəətin çoxalması 

 
İdarəetmə resursundan mənfəətin dəyişilməməsi

 
İdarəetmə resursundan istifadə edilməməsi 

 Heç biri 

 
 
Sual: Firmanın optimal ölçüsü aşağıdakı amillə müəyyən olunur (Çəki: 1) 

 
Təşkilat məsrəfləri

 
Şirkət məsrəfləri 

 
Dövlər məsrəfləri 

 Hamısı 

 
Heç biri 

 
 
Sual: Firmanın optimal ölçüsü aşağıdakı amillə müəyyən olunur (Çəki: 1) 

 Hamısı 

 
Təşkilat məsrəfləri 



 
İdarəetmə resursundan mənfəətin azalması 

 
İstehsal amillərinin qiymətləri və onların firmanın ölçüsündən asılılığı

 
Heç biri 

 
 
Sual: Informasiyanın birləşməsi nə zaman baş verir? (Çəki: 1) 

 2 alıcı tələb edilən qiymətlərə dair əldə etdikləri informasiyanı təmannasız 
mübadilə edir 

 
bir neçə alıcı tələb edilən qiymətlərə dair əldə etdikləri informasiyanı 

təmannasız mübadilə edir 

 2 alıcı təklif edilən qiymətlərə dair əldə etdikləri informasiyanı təmannasız 
mübadilə edir 

 
2 alıcı tələb edilən qiymətlərə dair əldə etdikləri informasiyanı təmannasız 

mübadilə etmir 

 
2 alıcı təklif edilən qiymətlərə dair əldə etdikləri informasiyanı təmannasız 

mübadilə etmir 

 

BÖLMƏ: 1506#05#01 

Ad 1506#05#01 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 100 % 

 
 

Sual: İnsanı neçə növ obyekt əhatə edir? (Çəki: 1) 

 2

 
1

 3

 
4

 
5



 
 
Sual: İnsanı hansı növ obyektlər əhatə edir? (Çəki: 1) 

 
Maddi və informasiya 

 Qeyri maddi və informasiya

 
Maddi və məlumat 

 Qeyri maddi və məlumat 

 
 Hamısı 

 
 
Sual: Insanların ali fəaliyyəti prosesində istifadə olunan informasiya məhsulu necə adlanır? 
(Çəki: 1) 

 Yaradıcılıq resursu

 
Kəşfiyyat resursu 

 incəsənət resursu 

 
Kreativlik resursu 

 Hamısı 

 
 
Sual: İnformasiya məlumatları və yaradıcılıq resursları birlikdə nəyi əmələ gətirir? (Çəki: 1) 

 
Cəmiyyətin informasiya resurslarını

 Cəmiyyətin yaradıcılıq resurslarını 

 
Dövlətin informasiya resurslarını 

 Dövlətin yaradıcılıq resurslarını 

 
Hamısını 

 
 
Sual: Mədəniyyət vasitəsilə informasiya təsiri aşağıdakı xassələrə malikdir: (Çəki: 1) 

 1 informasiya təsiri obyektlərinin maksimum mümükün olan sayı prinsipcə qeyri-
məhduddur 



 
2 informasiya təsiri obyektlərinin maksimum mümükün olan sayı prinsipcə qeyri-

məhduddur 

 3 informasiya təsiri obyektlərinin maksimum mümükün olan sayı prinsipcə qeyri-
məhduddur 

 
Bir neçə informasiya təsiri obyektlərinin maksimum mümükün olan sayı 

prinsipcə qeyri-məhduddur 

 Heç biri 

 
 
Sual: Mədəniyyət vasitəsilə informasiya təsiri aşağıdakı xassələrə malikdir: (Çəki: 1) 

 
Mədəni dəyərlər şəxsizləşmiş və adsız ola bilər

 
Mədəni dəyərlər şəxsizləşmiş ola bilər 

 
Mədəni dəyərlər adsız ola bilər 

 Mədəni dəyərlər şəxsizləşmiş ola bilməz 

 
Mədəni dəyərlər adsız ola bilməz 

 
 
Sual: Mədəniyyət vasitəsilə informasiya təsiri aşağıdakı xassələrə malikdir: (Çəki: 1) 

 Mədəni dəyərlərdən istifadə onların yaradılmasından 100lərcə il sonra baş verə 
bilər 

 
Mədəni dəyərlərdən istifadə onların yaradılmasından 100lərcə il sonra baş verə 

bilməz 

 
Mədəni dəyərlərdən istifadə onların yaradılmasından 1000lərcə il sonra baş 

verə bilər 

 Mədəni dəyərlərdən istifadə onların məhvindən 100lərcə il sonra baş verə bilər 

 
Heç biri 

 
 
Sual: Mədəniyyət vasitəsilə informasiya təsiri aşağıdakı xassələrə malikdir: (Çəki: 1) 

 
İnformasiya təsiri 1yönlü xarakter daşıyır

 
İnformasiya təsiri 2yönlü xarakter daşıyır



 
İnformasiya təsiri 3yönlü xarakter daşıyır

 
İnformasiya təsiri 4yönlü xarakter daşıyır

 
Heç biri 

 
 
Sual: Mədəniyyət vasitəsilə informasiya təsiri aşağıdakı xassələrə malikdir: (Çəki: 1) 

 Mədəni dəyərlər xalis formalarda təqdim olunmuşdur 

 
Mədəni dəyərlər xalis formalarda təqdim olunmur 

 Mədəni dəyərlər yazılı formalarda təqdim olunmuşdur

 
Mədəni dəyərlər şifahi formalarda təqdim olunmuşdur

 Heç biri 

 
 
Sual: Mədəniyyət vasitəsilə informasiya təsiri aşağıdakı xassələrə malikdir: (Çəki: 1) 

 
Hamısı 

 1 informasiya təsiri obyektlərinin maksimum mümükün olan sayı prinsipcə qeyri-
məhduddur 

 
Mədəni dəyərlər şəxsizləşmiş və adsız ola bilər 

 Mədəni dəyərlərdən istifadə onların yaradılmasından 100lərcə il sonra baş verə 
bilər 

 
İnformasiya təsiri 1yönlü xarakter daşıyır 

 
 
Sual: İnformasiyanın qeyri-əmtəə xassəsi hansıdır? (Çəki: 1) 

 Satışdan sonra istehlak imkanı 

 
Satışdan sonra istehsal imkanı 

 Satışdan əvvəl istehlak imkanı 

 
Satışdan əvvəl istehsal imkanı 

 Satışdan sonra mənfəət imkanı



 
 
Sual: İnformasiyanın qeyri-əmtəə xassəsi hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Satılmadan öncə istehlak imkanı 

 Satılmadan sonra istehlak imkanı

 
Satılmadan öncə istehsal imkanı 

 Satılmadan sonra istehsal imkanı

 
Heç biri 

 
 
Sual: İctimai nemət neçə xassəyə malikdir? (Çəki: 1) 

 3

 
2

 1

 
4

 5

 
 
Sual: İctimai nemətin xassəsi hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Rəqabətsizlik 

 Rəqabət 

 
İstisnaedicilik 

 Müxtəlifvaxtlılq

 
Hamısı 

 
 
Sual: İctimai nemətin xassəsi hansıdır? (Çəki: 1) 

  İstisnaedilməzlik

 
Rəqabət 



 
İstisnaedicilik 

 Müxtəlifvaxtlılq 

 
Hamısı 

 
 
Sual: İctimai nemətin xassəsi hansıdır? (Çəki: 1) 

  Eynivaxtlılıq 

 
Rəqabət 

 
İstisnaedicilik 

 
Müxtəlifvaxtlılq

  Hamısı 

 
 
Sual: Tədqiqatçılara görə insanlararası qarşılıqlı əlaqənin tarixən ilk forması hansıdır? (Çəki: 
1) 

 
Nitq mübadiləsi 

 Yazı mübadiləsi 

 
Əmtəə mübadiləsi 

 Kapital mübadiləsi

 
Hamısı 

 
 
Sual: Pul meydana gəldikdə nə baş verdi? (Çəki: 1) 

 
Əmtəə mübadiləsi sistemi prinsipial dəyişikliyə məruz qaldı 

 
Əmtəə mübadiləsi sistemi prinsipial dəyişikliyə məruz qalmadı

 
Əmtəə mübadiləsi sistemi struktur dəyişikliyə məruz qaldı 

 
Hamısı 

 Heç biri 

 



 
Sual: İnformasiya məhsulu aşağıdakı halda ictimai nemətdir (Çəki: 1) 

 
İnformasiya məhsulu bilikdir 

 
İnformasiya məhsulu məlumatdır 

 
İnformasiya məhsulu informasiyadır

 
İnformasiya məhsulu verilənlərdir 

 
Heç biri 

 

BÖLMƏ: 1506#06#01 

Ad 1506#06#01 

Suallardan 17 

Maksimal faiz 17 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 100 % 

 
 

Sual: Fərdi rifah nədir? (Çəki: 1) 

 
İnsanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin inteqral qiymətidir 

 
İnsanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin inteqral qiyməti deyil

 
İnsanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin diskret qiymətidir 

 
 İnsanın həyat fəaliyyətinin lazımi aspektlərinin inteqral qiymətidir 

 
Heç biri 

 
 
Sual: Rifahın institusional nəzəriyyəsink qurmağın birinci yolu hansı prinsipə əsaslanır? 
(Çəki: 1) 

 
Metodoloji plüralizm 

 Metodoloji institusional

 
Datoloji plüralizm 



 
Datoloji institutional 

 Hamısı 

 
 
Sual: .....nəzəriyyəsi etalon etik sistemə əsaslanan institusional rifah nəzəriyyəsidir. Cümləni 
tamamlayın (Çəki: 1) 

 
İctimai tərəqqi 

 Fərdi tərəqqi 

 
Fərdi təkamül 

 
İctimai təkamül

 
Heç biri 

 
 
Sual: İnsanın utilitarist rifahı onun rifahına verdiyi hansı qiymətinə deyilir? (Çəki: 1) 

 Subyektiv 

 
Obyektiv 

  Fərdi 

 
İctimai 

 Emosional

 
 
Sual: Bentam həzzin neçə növünü sadalayır? (Çəki: 1) 

 
14

 11

 
13

 15

 
17

 
 
Sual: Bentamın sadaladığı həzzin neçəsi ibtidai həzzlərə aid edilə bilər? (Çəki: 1) 



 
2

 1

 
3

 4

 
5

 
 
Sual: Bentamın sadaladığı həzlərdən hansılar ibtadai həzzlərə aid edilə bilər? (Çəki: 1) 

 Duyğular və yüngülləşmə

 
Dostluq və incəsənət 

 Möminlik və xeyirxahlıq 

 
Yaddaş və xatirə 

 Təxəyyül və duyğular 

 
 
Sual: .... Predmetin və ya hadisənin konkret insanın rifahının yüksəlməsinə səbəb olmaq 
qabiliyyətidir. Cümləni tamamlayın (Çəki: 1) 

 
Faydalılıq 

 Kapital 

 
İnvestisiya

 Məsrəflər 

 
Gəlirlər 

 
 
Sual: Bekkerə görə insan kapitalı nədir? (Çəki: 1) 

 
İnsanın əldə etdiyi pul gəlirləri axınına təsir göstərən şəxsi keyfiyyətləridir 

 
İnsanın əldə etdiyi pul gəlirləri axınına təsir göstərən qrup keyfiyyətləridir 

 
İnsanın xərclədiyi pul gəlirləri axınına təsir göstərən şəxsi keyfiyyətləridir 



 
İnsanın xərclədiyi pul gəlirləri axınına təsir göstərən qrup keyfiyyətləridir 

 
İnsanın əldə etdiyi pul gəlirləri axınına təsir göstərməyən şəxsi keyfiyyətləridir

 
 
Sual: Utilitarist yanaşma nəyi əsas götürür? (Çəki: 1) 

 
Nemətin dəyəri onun həmin fərdə təmin etdiyi faydalılıq ilə eynidir 

 Nemətin dəyəri onun insanları təmin etdiyi faydalılıq ilə eynidir 

 
Nemətin dəyəri onun həmin fərdə təmin etdiyi faydalılıq ilə tərs mütənasibdir

 Nemətin dəyəri onun həmin fərdə təmin etdiyi faydalılıq ilə düz mütənasibdir 

 
Nemətin dəyəri onun həmin fərdə təmin etdiyi faydalılıq 2dəfə çoxdur 

 
 
Sual: Natural - maddi yanaşma nəyə əsaslanır? (Çəki: 1) 

 Kapitalla onun yaratdığı nemətlərin yekcins olmasına dair ehtimalla əsaslanır 

 
Kapitalla onun yaratdığı nemətlərin müxtəlif cins olmasına dair ehtimalla 

əsaslanır 

 Kapitalla onun yaratdığı nemətlərin yekcins olmasına dair ehtimalla əsaslanmır 

 
Kapitalla onun yaratdığı xərclərin yekcins olmasına dair ehtimalla əsaslanır 

 Kapitalla onun yaratdığı tələbin yekcins olmasına dair ehtimalla əsaslanır 

 
 
Sual: Pul gəliri nədir? (Çəki: 1) 

 
İstifadə olunan kreativ kapitalın həcminə təsir göstərən ən mühüm amildir 

 
İstifadə olunmayan kreativ kapitalın həcminə təsir göstərən ən mühüm amildir

 
İstifadə olunan kreativ kapitalın həcminə təsir göstərən mühüm amil deyildir 

 
Əldə olunan kreativ kapitalın həcminə təsir göstərən ən mühüm amildir 

 
Əldə olunan kreativ kapitalın həcminə təsir göstərən ən mühüm amil deyildir 

 
 
Sual: Kreativ kapital konsepsiyası H.Bekkerin insan kapitalı konsepsiyasından aşağıdakı 



aspektlərdə fərqlənir: 1. Ölçü vahidləri 2. Xərclərin rolu 3. Kapitalın yaradılması 4. Gəlirin 
rolu 5. Məkana görə dəyişmə 6. Zamanla dəyişmə (Çəki: 1) 

 
1,3,4,6

 1,2,3,4

 
2,4,5,6

 3,4,5,6

 
2,3,4,6

 
 
Sual: Əgər şəxslər arası əlaqənin itməsi istifadə edilən kreativ kapitalın həcminin azalmasına 
səbəb olan əlaqə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 Kreativ

 
Sosial 

  Siyasi 

 
 Fərdi 

 
Şəxsi 

 
 
Sual: Kreativ kapitalın bağlılıq dərəcəsi ilə muxtarlıq dərəcəsinin cəmi neçəyə bərabərdir? 
(Çəki: 1) 

 
1ə 

 2ə 

 
 3ə

 4ə 

 
5ə 

 
 
Sual: Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsü neçə amillə müəyyənləşir? (Çəki: 1) 

 2

 
1



 
3

 4

 
5

 
 
Sual: Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsü hansı amillərlə müəyyənləşir? (Çəki: 1) 

 Bioloji və sosial 

 
Sosial və siyasi 

 Bioloji və fizioloji 

 
Bioloji və siyasi 

 Sosial və fizioloji

 

BÖLMƏ: 1506#14#02 

Ad 1506#14#02 

Suallardan 24 

Maksimal faiz 24 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Dəyər zəncirinin bir hissəsinin virtuallaşdırılması nəyi ifadə edir? (Çəki: 1) 

 
Əlavə kapital qoyuluşunu 

 Müəssisənin reinjinirinqini 

 
Daxili texnologiyalardan istifadəni 

 
Əlavə işçi qüvvəsinin cəlb edilməsini

 
Biliklər kapitalına investisiyaları 

 
 
Sual: Virtual korporasiyanın elementi deyil: (Çəki: 1) 



 
Biliklər korporasiyası 

 
İnformasiya texnologiyalarının və sistemlərinin baza infrastrukturu

 
Virtual dəyər zəncirləri 

 Alıcıların virtual birlikləri 

 
İnformasiya sistemlərinin infrastrukturu 

 
 
Sual: Komandanın rolunu göstərin: (Çəki: 1) 

 
İnsanlar səylərini birləşdirir və birgə işləyirlər 

 
İnsanlar birgə iş üçün ideyaları bölüşürlər 

 
İnsanlar ümumi təsərrüfatçılıq üçün birləşirlər və gəliri bərabər bölürlər 

 
İnsanlar informasiya mübadiləsi etmək və ümumi təşkilat yaratmaq üçün 

birləşirlər 

 
İnsanlar səlahiyyətləri, məsuliyyəti, mükafatı bölüşdürməklə informasiya və 

ideya mübadiləsi aparırlar 

 
 
Sual: Qərar qəbuluna yardım üçün korporativ sistemlər nə məqsədlə yaradılır? (Çəki: 1) 

 
Həlli qrup halında işləyən ayrı-ayrı insanlar tərəfindən təklif edilən 

strukturlaşdırılmamış problemlərin həlli üçün 

 Korporasiyanın rəhbərləri tərəfindən idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün 

 
Korporasiyanın biznes həllərinin qəbulu üçün 

 
İllik gəlirlərin bölüşdürülməsi üzrə həllərin qəbulu üçün 

 
Bütün cavablar doğrudur 

 
 
Sual: Uğurlu virtual təşkilatın yaradılması üçün vacib şərt nədir? (Çəki: 1) 

 Perspektivlilik

 
Etimad 



 
Etibarlılıq 

 Təhlükəsizlik 

 
Prinsipiallıq 

 
 
Sual: İnnovasiyaların idarə olunmasının məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

 Yeni ideyaları planlaşdırmaq və alınmış nəticələri bazara çıxarmaqdır 

 
Yeni ideyaların motivasiyasıdır 

 Yeni ideyaları nəzarətdə saxlamaq və alınmış nəticələri bazara çıxarmaqdır

 
Yeni ideyaların işlənib hazırlanmasının strategiyasıdır 

 Bütün cavablar doğrudur 

 
 
Sual: Transendentallıq nədir? (Çəki: 1) 

 
təhsil səviyyəsinin orta qiyməti 

 məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxma 

 
məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxmamaq

 məhdudiyyətlərin hüdudlarının mövcudluğu 

 
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 

 
 
Sual: Reprezentativ məlumat nədir? (Çəki: 1) 

 ümumi 

 
pullu 

 seçmə 

 
lazımsız

 
şifrəli 

 
 



Sual: Innovasiya fəaliyyəti aşağıdakı prosesi əhatə etmir? (Çəki: 1) 

 
Patenyönlü məhsulun çıxımı təmin edir 

 
Dünya standartlarına uyğun xidmətlər təmin olunur 

 
Istehsalatda yüksək iqtisadi səmərəlilik təmin olunur 

 
Intellektual fəaliyyətin nəticələri tədricən və yaxud tam olaraq istifadə olunur

 Qlobal informasiya məkanının yaranması 

 
 
Sual: Innovasiya fəaliyyəti nə deməkdir? (Çəki: 1) 

 
Yeni biliklərin alınması və işlənilməsi 

 Keyfiyyətin idarə olunması 

 
Təşkilatların fəaliyyətlərinin yeniləşməsi 

 Təşkilatların strategiyasında, proseslərində radikal və tədrici dəyişikliklər

 
Əməyin təşkili və idarə olunmasında intellektual fəaliyyət 

 
 
Sual: Innovasiyaların əsas xarakerik cəhəti nədir? (Çəki: 1) 

 Keyfiyyətin idarə olunmasına imkan verir 

 
Innovatora əlavə dəyər almağa imkan verir 

 Qlobal informasiya məkanının yaranmasına imkan verir

 
Təşkilatların fəaliyyətində dərin yeniləşmə aparılır 

 Yeni biliklərin alınmasına imkan verir 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı metrikaların tətbiq sahəsinin təşkilati layihələndirmə 
bölməsinə aid edilir, (Çəki: 1) 

 
Layihənin cədvəli, büdcə, resursların qiymətləndirilməsi, ölçü və layihənin başa 

çatması meyarları müəyyənləşdirilir. 

 
Proseslərin xüsusiyyətləri, məmulatın keyfiyyəti, faktiki nəticələrin və planın 

müqayisəsi, habelə məhsuldarlıq ölçülür. 



 
Layihə planlaşdırmanın, təşkilati siyasətin və standartların strateji məqsədləri 

çərçivəsinə uyğun qiymətləndirilir və biznes-proseslərin fasiləsiz təkmilləşməsi və 
reinjinirinqi kimi bütün təşkilata təsir göstərən amillər nəzərə alınmaqla yenidən 
baxılıb dəyişdirilir. 

 
Layihənin yerinə yetirildiyi bütün dövr ərzində potensial problemlərin erkən 

aşkarlanmasını, habelə müvafiq əks-tədbirlər görülməsi yolu ilə riskin qarşısının 
alınması və izlənilməsi sisteminin inkişafını əhatə edən strategiyanın işlənib 
hazırlanmasından ibarətdir. 

 variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı metrikaların tətbiq sahəsinin layihənin yerinə yetirilməsi 
bölməsinə aid edilir, (Çəki: 1) 

 
Layihənin cədvəli, büdcə, resursların qiymətləndirilməsi, ölçü və layihənin başa 

çatması meyarları müəyyənləşdirilir. 

 Proseslərin xüsusiyyətləri, məmulatın keyfiyyəti, faktiki nəticələrin və planın 
müqayisəsi, habelə məhsuldarlıq ölçülür. 

 Layihə planlaşdırmanın, təşkilati siyasətin və standartların strateji məqsədləri 
çərçivəsinə uyğun qiymətləndirilir və biznes-proseslərin fasiləsiz təkmilləşməsi və 
reinjinirinqi kimi bütün təşkilata təsir göstərən amillər nəzərə alınmaqla yenidən 
baxılıb dəyişdirilir. 

 
Layihənin yerinə yetirildiyi bütün dövr ərzində potensial problemlərin erkən 

aşkarlanmasını, habelə müvafiq əks-tədbirlər görülməsi yolu ilə riskin qarşısının 
alınması və izlənilməsi sisteminin inkişafını əhatə edən strategiyanın işlənib 
hazırlanmasından ibarətdir. 

 
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı metrikaların tətbiq sahəsinin layihənin planlaşdırılması 
sahəsində fəaliyyət bölməsinə aid edilir, (Çəki: 1) 

 Layihənin cədvəli, büdcə, resursların qiymətləndirilməsi, ölçü və layihənin başa 
çatması meyarları müəyyənləşdirilir. 

 
Proseslərin xüsusiyyətləri, məmulatın keyfiyyəti, faktiki nəticələrin və planın 

müqayisəsi, habelə məhsuldarlıq ölçülür. 

 Layihə planlaşdırmanın, təşkilati siyasətin və standartların strateji məqsədləri 
çərçivəsinə uyğun qiymətləndirilir və biznes-proseslərin fasiləsiz təkmilləşməsi və 
reinjinirinqi kimi bütün təşkilata təsir göstərən amillər nəzərə alınmaqla yenidən 
baxılıb dəyişdirilir. 



 
Layihənin yerinə yetirildiyi bütün dövr ərzində potensial problemlərin erkən 

aşkarlanmasını, habelə müvafiq əks-tədbirlər görülməsi yolu ilə riskin qarşısının 
alınması və izlənilməsi sisteminin inkişafını əhatə edən strategiyanın işlənib 
hazırlanmasından ibarətdir. 

 
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Metrikaların tətbiq sahəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çəki: 1) 

 
layihənin planlaşdırılması sahəsində fəaliyyət 

 
layihənin yerinə yetirilməsi 

 
layihənin təsviri 

 
təşkilati layihələndirmə 

 
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

 
 
Sual: Dekompozisiyanın səviyyələrini ardıcıllıqla göstərin. (Çəki: 1) 

 
məsələlər−yardımçı proseslər − proseslər −hərəkətlər

 
proseslər− hərəkətlər−məsələlər −yardımçı proseslər 

 proseslər−yardımçı proseslər−hərəkətlər−məsələlər 

 
proseslər−yardımçı proseslər−hərəkətlər−məsələlər 

 hərəkətlər−məsələlər− proseslər−yardımçı proseslər 

 
məsələlər −proseslər−yardımçı proseslər−hərəkətlər 

 
 
Sual: Layihənin xarakteristikaları, sahibləri və istifadəçiləri, habelə məhdudiyyətlər göstərilir, 
layihənin planlaşdırılması, məqsədin müəyyənləşdirilməsi, kursun saxlanılması və layihənin 
uğurunun qiymətləndirilməsi hesablanır. Bu ifadə layihə planının hansı elementini xarakterizə 
edir, (Çəki: 1) 

 
layihənin təsviri

 planlaşdırma 

 
büdcə 



 
nəticə 

 müddətlər 

 
 
Sual: ......... maneələrə yetərincə inkişaf etməmiş infrastruktur, həmin sahədə biliklərin 
çatışmaması və onları öyrənməyin mümkün olmaması, köhnəlmiş qanunverici¬lik, 
cəmiyyətdə istedadlara ümumi etinasızlıq daxildir. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1) 

 
daxili 

 kənar 

 
 ümumi

 xüsusi 

 
 xarici 

 
 
Sual: Virtual komandanın anonimlik xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çəki: 1) 

 Virtual komandalar zaman, məkan, təşkilati və texnoloji məhdudiyyətlərin 
hüdudlarından kənara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda 
üzvlərinə kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq 
sistemlərinin və elektron yığıncaq sisteminin köməyi ilə digər iştirakçılarla sinxron 
və qeyri-sinxron ünsiyyət saxlamaq imkanı verir. 

 Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur, şəbəkə 
texnologiyaları və kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitələri dünyanın 
istənilən nöqtəsindən iştirakçılara məlumat serverində informasiya mübadiləsi 
aparmaq imkanı verir. 

 
Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada iştirak etmək imkanı verir, çünki 

texnologiyalar elə hazırlanır ki, virtual komandaya cəlb olunmuş şəxslərə dair 
məlumatları gizlətmək və hətta komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək 
mümkün olsun. 

 
Virtual komandalar birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi 

proqramlarından istifadə edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi 
münaqişələri minimallaşdırır; 

 
Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Virtual komandanın hüdudsuzluq xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çəki: 1) 



 
Virtual komandalar zaman, məkan, təşkilati və texnoloji məhdudiyyətlərin 

hüdudlarından kənara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda 
üzvlərinə kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq 
sistemlərinin və elektron yığıncaq sisteminin köməyi ilə digər iştirakçılarla sinxron 
və qeyri-sinxron ünsiyyət saxlamaq imkanı verir. 

 
Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur, şəbəkə 

texnologiyaları və kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitələri dünyanın 
istənilən nöqtəsindən iştirakçılara məlumat serverində informasiya mübadiləsi 
aparmaq imkanı verir. 

 Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada anonim iştirak etmək imkanı verir, 
çünki texnologiyalar elə hazırlanır ki, virtual komandaya cəlb olunmuş şəxslərə dair 
məlumatları gizlətmək və hətta komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək 
mümkün olsun. 

 Virtual komandalar birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi 
proqramlarından istifadə edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi 
münaqişələri minimallaşdırır; 

 
Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Virtual komandanın transendentallıq xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çəki: 
1) 

 
Virtual komandalar zaman, məkan, təşkilati və texnoloji məhdudiyyətlərin 

hüdudlarından kənara çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda 
üzvlərinə kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq 
sistemlərinin və elektron yığıncaq sisteminin köməyi ilə digər iştirakçılarla sinxron 
və qeyri-sinxron ünsiyyət saxlamaq imkanı verir. 

 Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur, şəbəkə 
texnologiyaları və kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitələri dünyanın 
istənilən nöqtəsindən iştirakçılara məlumat serverində informasiya mübadiləsi 
aparmaq imkanı verir. 

 Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada anonim iştirak etmək imkanı verir, 
çünki texnologiyalar elə hazırlanır ki, virtual komandaya cəlb olunmuş şəxslərə dair 
məlumatları gizlətmək və hətta komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək 
mümkün olsun. 

 
Virtual komandalar birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi 

proqramlarından istifadə edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi 
münaqişələri minimallaşdırır; 

 
Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 



 
Sual: Qrup şəklində iş üçün mətn məlumatlarının birgə baza sistemlərinin funksiyalarına 
aşağıdaılardan hansı aiddir, (Çəki: 1) 

 
İnformasiyanın qorunması və axtarışı kompüter informasiya sistemlərinin əsas 

əməliyyatlarıdır. 

 Sənəd dövriyyəsinin avtomat¬laşdırılmasının tətbiqi yoxlanılması və işlənilməsi, 
habelə müəyyən insanlar − müşahidəçi, menecer, vitse-prezident və i.a. tərəfindən 
bəyənilməsi tələb edilən ofis əməliyyatlarının istənilən növünü əhatə edir 

 
Birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi proqramlarından istifadə 

edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi münaqişələri minimallaşdırır; 

 
Təşkilati strukturun mərkəzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mətn 

məlumatlarının axtarışının səmərəli üsulunu təmin edir. 

 Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Avtomatlaşdırılmış sənəd dövriyyəsi sistemlərinin funksiyalarına aşağıdaılardan hansı 
aiddir, (Çəki: 1) 

 
İnformasiyanın qorunması və axtarışı kompüter informasiya sistemlərinin əsas 

əməliyyatlarıdır. 

 Sənəd dövriyyəsinin avtomat¬laşdırılmasının tətbiqi yoxlanılması və işlənilməsi, 
habelə müəyyən insanlar − müşahidəçi, menecer, vitse-prezident və i.a. tərəfindən 
bəyənilməsi tələb edilən ofis əməliyyatlarının istənilən növünü əhatə edir 

 Birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi proqramlarından istifadə 
edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi münaqişələri minimallaşdırır; 

 
Təşkilati strukturun mərkəzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mətn 

məlumatlarının axtarışının səmərəli üsulunu təmin edir. 

 Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
Sual: Məlumat bazalarının idarə olunması sistemlərinin funksiyalarına aşağıdaılardan hansı 
aiddir, (Çəki: 1) 

 
İnformasiyanın qorunması və axtarışı kompüter informasiya sistemlərinin əsas 

əməliyyatlarıdır. 

 Sənəd dövriyyəsinin avtomat¬laşdırılmasının tətbiqi yoxlanılması və işlənilməsi, 
habelə müəyyən insanlar − müşahidəçi, menecer, vitse-prezident və i.a. tərəfindən 
bəyənilməsi tələb edilən ofis əməliyyatlarının istənilən növünü əhatə edir 



 
Birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi proqramlarından istifadə 

edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi münaqişələri minimallaşdırır; 

 Təşkilati strukturun mərkəzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mətn 
məlumatlarının axtarışının səmərəli üsulunu təmin edir. 

 
Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

 
 
 

 
 

 


