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Son variant

BÖLMƏ: #1506#01#01#03
Ad #1506#01#01#03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: XVII-XIX əsrlərdə üstün mövqedə olan iqtisadi məktəbləri göstərin (Çəki: 1)
Klassik məktəb, marksizm, fiziokratiya, avstriya məktəbi, keynsçilik
Fiziokratiya, merkantilizm, klassik məktəb, neoklassik məktəb, iqtisadi 

imperializm
Fiziokratiya, klassik məktəb, marksizm, avstritya məktəbi, neoklassik məktəb, 

institusonalizm
Keynsçilik, fiziokratiya, merkantilizm, iqtisadi imperializm, klassik məktəb, 

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

məktəb



Sual: Sənaye iqtisadiyyatının xarakterik cəhətlərini göstərin (Çəki: 1)
maddi, sadə, fiziki, daxili, tək, çox, vacib, əmək məsrəfləri, zahiri
xarici, fiziki, maddi, sadə, əmək məsrəfləri, çox, iqtisadi, məqsəd, əmtəə
əmtəə, məqsəd, çox, əmək məsrəfləri, sadə, vasitə, daxili, fiziki, zahiri
iqtisadi, sadə, əmtəə, zahiri, insani, maddi, tək, kreativ, əmək
insani, fiziki, sadə, əmtəə, zahiri, kreativ, dəyər, əmək, tək

Sual: Baza müddəaları ümumi olan iki əsas istiqamət hansılardır? (Çəki: 1)
klassiklər və sosialistlər
neoklassiklər və institusionalistlər
keynsçilər və monetaristlər
liberal və sosial-institusional
fiziokratiya və klassik siyasi iqtisad

Sual: Sosial-institusional istiqamətə hansı iqtisadi məktəblər aiddir? (Çəki: 1)
fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad
tarixi məktəb, institusionalizm, marksizm, iqtisadi imperializm
marksizm, maltusçuluq, klassik, monetarizm
utopik sosializm, marksizm, tarixi məktəb, institusionalizm
utopik sosializm, fiziokratiya, institusionalizm, monetarizm

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında rifahın dəyəri nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
insanin maddi sərvətini artırmaq qabiliyyəti ilə
insanın ali fəaliyyətinin davamlılığını artırmaq qabiliyyəti ilə
insanın maddi və qeyri-maddi tələbatlarını təmin etmək qabiliyyəti ilə
sadalananların hamısı doğrudur
insanın fiziki əmək fəaliyyətinin davamlılığını artırmaq qabiliyyəti ilə

Sual: 1907ci ildə nəşr olunan “Yaradıcı təkamül “ kitabının müəllifi,Nobel mükafatçısı 
(Çəki: 1)

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

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının əsas baza prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
Iqtisadi azadlığın yüksək indeksi
Elektron hökumət
İntellektual mülkiyyət
Kreativ rifah
Ictimai rifahın geniş tətbiqi



Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının əsas baza prinsipləri aşağıdakı deyil? (Çəki: 1)
Iqtisadi azadlığın yüksək indeksi
Elektron hökumət
Təhsil səviyyəsi
Informasiyalara tələbat
Ictimai rifahın geniş tətbiqi

Sual: Makrosəviyyədə informasiya iqtidadiyyatının yerinə yetirdiyi funksiyaya aid 
misal göstərin. (Çəki: 1)

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

Sual: İnformasiya cəmiyyəti sosial faktora görə : (Çəki: 1)
Informasiya iqtisadiyyatında resurs, xidmət məhsul kimi əsas faktor rolunda çıxış 

edir.
Informasiya həyat şəraitini dəyişən əsas stimulyator kimi çıxış edir
İnformasiya mədəni dəyərinin qiymətlənməsi kimi çıxış edir
Istehsalatda, müəssisələrdə geniş tətbiq olunan informasiya texnologiyaları 
Düzgün variant yoxdur

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#03#02 
Ad #1506#01#03#02 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Cəmiyyətin sənayeyəqədər, sənaye və postsənaye cəmiyyətinə ayırmaları kimə 
aiddir? (Çəki: 1)

Z.Bauman
E.Toffler
C.Helbreyt
M.Kastels
D.Bell

Sual: Helbreytə görə məcburiyyət nəylə əlaqəlıdir? (Çəki: 1)
kapitalla
texnostrukturla
fərd inanmalıdır ki, qrupun məqsədi onun şəxsi maraqlarından üstündür
torpaqla
fərdin təşkilatın fəaliyyətində onun məqsədlərini özünün şəxsi maraqlarına 

uyğunlaşdırmaq üçün iştirakı 

Sual: Postsənaye cəmiyyəti terminini ilk dəfə kim tətbiq edib? (Çəki: 1)
Z. Bauman
D.Bell



E.Toffler
C.Helbreyt
M.Kastels

Sual: Üçüncü dalğaya hansı təzahür xarakterik deyil? (Çəki: 1)
Elektron inqilab
sənaye inqilabı
infosferanın meydana gəlməsi
sosial yaddaşın keyfiyyət dəyişikliyi
kütləvi və qeyri-kütləvi istehsalın birləşməsi

Sual: Sənaye cəmiyyəti – bu: (Çəki: 1)
yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsiri
insanla cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyət
xidmətlərə əsaslanan cəmiyyət
intellektual texnologiyanın dominant mövqe tutduğu cəmiyyət
informasiya cəmiyyəti

Sual: Postsənaye cəmiyyəti - bu: (Çəki: 1)
bilik cəmiyyəti
yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsiri
insanla təbiətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyət
sənayenin hasil edən sahələrinin təmin etdiyi cəmiyyət, resurslar
azalan faydalı iş əmsalı və aşağı məhsuldarlıq qanunlarına tabe olan cəmiyyət

Sual: Bu əsərlərdən hansı Tofflerə aid deyildir? (Çəki: 1)
“Gələcəyin şoku”
“Üçüncü dalğa”, “Hakimiyyət metamarfozları”
“Gələcəyin şoku”, “Üçüncü dalğa”
“Hakimiyyət metamarfozları”, “Gələcəyin şoku”
“Gözlənilən postsənaye cəmiyyəti”

Sual: Sənayeyəqədər cəmiyyət – bu: (Çəki: 1)
yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsiri
insanla təbiətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyət
insan və maşının qarşılıqlı təsirinə əsaslanan cəmiyyət
intellektual texnologiyanın dominant mövqe tutduğu cəmiyyət
xidmətlərə əsaslanan cəmiyyət

Sual: İnozemtsevə görə postiqtisadi cəmiyyət nədir? (Çəki: 1)
Bu onunla xarakterizə olunur ki, insanın maraqları maddi maraqlar müstəvisi 

çərçivəsindən çıxır
İctimai qurğunun yeni tipinin sistemyaradıcı elementidir
Cəmiyyətin iqtisadi əsasının aradan qalxmasıdır



O, sadə əməyin yaradıcı əməklə əvəz olunmasıdır 
Bu intellektual kapitalın fiziki kapitalla müqayisədə rolunun artmasıdır

Sual: Kim keçmiş və indiki cəmiyyəti modern və postmodern kateqoriyalarında 
müqayisə edir? (Çəki: 1)

E.Toffler
C. Helbreyt
M.Kastels
Z.Bauman
V.İnozemtsev

Sual: E.Tofflerin üçüncü dalğasına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Elektron inqilabın baş verməsi
Xüsusi mülkiyyətin aradan qalxması
Elektron kotteclərin yaradılması
Korporasiyanın yenidən müəyyənləşməsi
Sosial yaddaşda keyfiyyət dəyişikliyinin baş verməsi

Sual: V.İnozemtsevə görə postiqtisadiyyat cəmiyyətinə keçid cəmiyyətdə hansı əsaslı 
dəyişikliklərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

elektron inqilab, infosferanın inkişafı
elektron kotteclər sisteminin inkişafı
sosial psixoloji dəyişikliklər, texnoloji inqilab
elektron inqilab, xüsusi mülkiyyətin süqutu
dəyər münasibətlərinin aradan qaldırılması, elektron inqilab

Sual: Aşağıda sadalanan mülahizələrdən doğru olanı göstərin: (Çəki: 1)
modern «yüngül» və «maye şəkilli» kimi xarakterizə edilir
postmodern «ağır» və «bərk» kimi xarakterizə edilir
moderndən postmodernə keçid fərdiləşmədən qrup münasibətlərinə keçid 

deməkdir
postmodern dövründə ictimai pro¬seslər qeyri-müəyyən və dinamik olur
postmodern dövründə ictimai pro¬seslər müəyyən və statik olur

Sual: E.Tofflerin “Üçüncü dalğa” əsərində sivilizasiyanın hansı mərhələsi göstərilir? 
(Çəki: 1)

Sənaye inqlabı, postsənaye inqlabı, informasiya inqlabı inqlabı
Vətəndaş cəmiyyəti, informasiya cəmiyyəti, bilik cəmiyyəti
Kənd təsərrüfatının inkişafı, sənaye inqlabı, texnoinqlab 
Sənaye inqlabı, informasiya cəmiyyəti, innovasiya inqlabı
İqtisadi azadlıq, yüksək təhsil, informasiya texnikası

Sual: Postsənaye cəmiyyəti necə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
Elmi-texniki inqilab nəticəsində prioritetin məhsul istehsalından xidmət 

istehsalına keçdiyi cəmiyyət kimi



Informasiyanın və qloballaşmanın inkişaf etdiyi cəmiyyət kimi
Qlobal informasiya məkanının yarandığı və dünya informasiya resurslarına girişin 

açıq olduğu cəmiyyət kimi
Elektron demokratiyanın, dövlətin, hökumətin mövcud olduğu cəmiyyət kimi
Informasiya texnologiyasının, biliklərin, informasiyanın rolunun artdığı cəmiyyət 

kimi

Sual: Postsənaye cəmiyyətinin əsasında aşağıdakı proses durur: (Çəki: 1)
Texnologiyaların inkişafı maddi istehsalla məşğul olan insanların sayının 

azalmasına gətirir
Texnosfera, antroposfera və sosiosferanın qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

noosferanın inkişafı
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi
ətraf mühitin enerjisinin alınmasına istiqamətlənmiş təsərrüfat alqoritmlərinin 

sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması
Informasiya-marketinq bazası əsasında informasiya-iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin 

həyata keçirilməsi

Sual: Postsənaye cəmiyyətinin əsasında aşağıdakı proses durur: (Çəki: 1)
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi
Müasir iqtisadiyyat elə bir keyfiyyət əldə etmişdir ki, o yüksək səviyyəli təhsili olan 

insanların fəaliyyətini tələb edir
ətraf mühitin enerjisinin alınmasına istiqamətlənmiş təsərrüfat alqoritmlərinin 

sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması
Texnosfera, antroposfera və sosiosferanın qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

noosferanın inkişafı
Informasiya-marketinq bazası əsasında informasiya-iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin 

həyata keçirilməsi

Sual: Postsənaye cəmiyyətinin yaranması səbəbi aşağıdakı proses deyil: (Çəki: 1)
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi
Maddi baxımdan təchiz olunan insanların xidmətlərə tələbatı artır
Müasir iqtisadiyyat elə bir keyfiyyət əldə etmişdir ki, o yüksək səviyyəli təhsili olan 

insanların fəaliyyətini tələb edir
Əməyin kvalifikasiyasının rolunun artması istehsalın əsas vasitəsi kimi işçilərin 

kvalifikasiyasına gətirib çıxarır
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi

Sual: D.Bellə görə texnoloji inqilablardan biri aşağıdakıdır: (Çəki: 1)
XVI əsrdə buxar maşınının kəşfi
XIV əsrdə buxar maşınının kəşfi
XVII əsrdə buxar maşınının kəşfi
XVIII əsrdə buxar maşınının kəşfi
XV əsrdə buxar maşınının kəşfi

Sual: D.Bellə görə texnoloji inqilablardan biri aşağıdakıdır: (Çəki: 1)



XVI əsrdə elektrik sahəsində elmi- texnoloji inkişaf
XVIIəsrdə elektrik sahəsində elmi- texnoloji inkişaf
XVIII əsrdə elektrik sahəsində elmi- texnoloji inkişaf
XIX əsrdə elektrik sahəsində elmi- texnoloji inkişaf
XX əsrdə elektrik sahəsində elmi- texnoloji inkişaf

Sual: D.Bellə görə texnoloji inqilablardan biri aşağıdakıdır (Çəki: 1)
XVIII əsrdə kompüterlərin yaranması
XIX əsrdə kompüterlərin yaranması
XX əsrdə kompüterlərin yaranması
XX əsrdə kompüterlərin yaranması
XXI əsrdə kompüterlərin yaranması

Sual: Korporasiyanın yenidən müəyyənləşməsi – istehsal şəraitində hansı inqilabi 
dəyişikliklər baş vermişdir (Çəki: 1)

korporasiyalar ətraf – mühiti çirkləndirir;
onlar “sosial çirklənmədə” – işsizlik, cəmiyyətin parçalanması və s. problemlərin 

dərinləşməsində günahkardırlar;
cəmiyyət daha böyük həcmdə korporativ informasiyanın açıq giriş üçün aşkara 

çıxarılmasını tələb edir;
korporasiya siyasi qərarların qəbuluna aşkar və ya qeyri – aşkar şəkildə təsir 

göstərir;
variantların hamısı doğrudur.

Sual: Postmodern dövründə proseslər? (Çəki: 1)
qeyri-müəyyən və dinamikdir
çevikdir
fərdiləşmişdir
qeyri müəyyəndir
dinamikdir

Sual: Postiqtisadi cəmiyyətə keçid cəmiyyətdə hansıdəyişikliklə xarakterizə olunmur? 
(Çəki: 1)

texnoloji inqilab
texnologiyaların konvergensiyası
dəyər münasibətlərinin aradan qaldırılması
xüsusi mülkiyyətin aradan qalxması
cəmiyyətin sinfi strukturunun dəyişməsi
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Sual: Texnostruktur deyildir: (Çəki: 1)
eyni texniki biliklərə malik insanların məcmusu
müxtəlif texniki biliklərə malik insanların məcmusu
qərarların qrup şəklində qəbulu mexanizmi
müasir sənaye texnologiyasında ehtiyac duyulan biliklərə malik insanların 

məcmusu
planlaşdırmada ehtiyac duyulan müxtəlif təcrübə və bacarıqlara malik insanların 

məcmusu

Sual: Postiqtisadi cəmiyyətə keçid cəmiyyətində fundamental dəyişiklik deyildir? 
(Çəki: 1)

sənaye inqilabı
dəyər münasibətlərinin aradan qaldırılması
sosiopsixoloji dəyişiklik
xüsusi mülkiyyətin aradan qalxması
cəmiyyətin sinfi strukturunun dəyişməsi

Sual: Sənayeçilik nəyə istiqamətlənib? (Çəki: 1)
iqtisadi artım
iqtisadi inkişaf[yeni cavab]
texnoloji inkişaf
biliklərin toplanması
informasiyanın işlənməsində daha yüksək səviyyəli çətinliklərin yığımı

Sual: İnformasionalizm nəyə istiqamətlənib? (Çəki: 1)
texnoloji inkişaf
sənaye inkişafı
iqtisadi artım
iqtisadi inkişaf
buraxılışın maksimumlaşdırılması

Sual: Mikroiqtisadi təhlilin tətbiq sferasının genişləndirdiyinə görə iqtisadiyyat sahəsi 
üzrə Nobel mükafatı alan alim kimdir? (Çəki: 1)

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

Sual: Kastelsə görə yeni təşkilati məntiqin əsasında ... durur. (Çəki: 1)
şaquli inteqrasiyadan üfqi inteqrasiyaya keçid



texnostrukturun hazırlanması
fordizmdən postfordizmə keçid
inkişafın informasiya üsuluna keçid
sosial yaddaşda keyfiyyət dəyişikliyi

Sual: E.Tofferin “Üçüncü dalğa” əsərində texnoinqlab hansı hadisələrlə xarakterizə 
olunur? (Çəki: 1)

Sosial inqlab, sənaye inqlabı, bazarların yaranması
Elektron inqlab, infosfera, elektron kottec
Kənd təsərrüfatının inkişafı, sənaye inqlabı, infosfera
informasiya cəmiyyəti, sosial –mədəni sfera, elektron kottec
sənaye inqlabı, elektron kottec, bazarların yaranması

Sual: Cəmiyyət insanın təbiyyətlə qarşılıqlı təsiri üzərində təşkil olunmuşdur: resurslar 
hasiledici sənaye sahələri tərəfindən təmin olunur, cəmiyyət isə azalan vergi və aşağı 
məhsuldarlıq qanunlarına tabe olur. Bu ifadə cəmiyyətin hansı növünə xarakterikdir, 
(Çəki: 1)

sənayeyə qədər
sənaye
postsənaye
texnosfera
cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Qarşılıqlı təsir insanla maşının qarşılıqlı münasibətlərinə əsaslanır və enerjinin 
təbii ətraf mühitin texniki mühitə keçməsi üçün istifadə olunması prosesinə əsaslanır. 
Bu ifadə cəmiyyətin hansı növünə xarakterikdir (Çəki: 1)

sənayeyə qədər
sənaye
postsənaye
 texnosfera
cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Cəmiyyət “insanlar arasında oyun” üzərində qurulmuşdur və bu cəmiyyətdə 
maşın texnologiyasının fonunda informasiyaya əsaslanan intellektual texnologiya 
hökmran mövqeni tutur. Bu ifadə cəmiyyətin hansı növünə xarakterikdir (Çəki: 1)

sənayeyə qədər
 sənaye
postsənaye
texnosfera
cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Postiqtisadiyyat cəmiyyətə keçid cəmiyyətdə aşağıdakı əsaslı dəyişikliklərlə 
xarakterizə olunur: 1.Texnoloji inqilab 2.İstehsal və istehlakın birləşməsi 3. Dəyər 
münasibətlərinin aradan qaldırılması 4.Korporasiyanın yenidən müəyyənləşməsi 5. 
Xüsusi mülkiyyətin süqutu 6. Cəmiyyətin sinfi strukturunun dəyişilməsi 7. Sosial 
psixoloji dəyişiklik (Çəki: 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
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Sual: F. List məhsuldar qüvvələr dedikdə nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
millətin nemətlər istehlak etmək bacarığını
millətin nemətlər bölüşdürmək bacarığını
millətin nemətlər istehsal etmək bacarığını
millətin zənginliyi artırmaq bacarığını
bütün variantlar

Sual: F.Listə görə məhsuldar qüvvələrin həcminə təsir göstərən amillər hansılardır? 
(Çəki: 1)

Elmi - texniki tərəqqi
Elektron inqilab
Sosial mühit
Demoqrafik mühit, elmi - texniki tərəqqi
Doğru cavab yoxdur

Sual: Dyurkgeymə görə həmrəyliyin əsas növlərini göstərin: (Çəki: 1)
mexaniki və avtonom
kişi və qadın
sosial və təşkilati
orqanik və informasiya
mexaniki və orqanik

Sual: Y.Şumpeterə sahibkar-novatorun fuksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Köhnə kombinasiyalardan istifadə etmək
Mövcud norma və qaydalarla işləmək
Istehlakçıların təlabatını ödəmək
Yeni kombinasiyalar həyata keçirmək
Bütün cavablar doğrudur



Sual: H.Bekker insan kapitalının hansı xüsusiyyətini önə çəkir? (Çəki: 1)
[yeni cavab]Insan kapitalından gəlir əldə olunması üçün işçinin öz əmək və 

qüvvəsini sərf etməsi vacib deyildir
Insan kapitalı həm satıla, həm də vərəsəlik qaydasında verilə bilər
insan kapitalının xidmət müddəti insanın əmək həyatının davamlılıq ölçüsü ilə 

müəyyən edilmir
doğru cavab yoxdur
Insan kapitalının sahibi onun istehsalda istifadəsi zamanı şəxsən iştirak etməlidir

Sual: Bu fikirlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
insan kapitalının sahibi onun istehsalda istifadəsi zamanı şəxsən iştirak etməlidir
insan kapitalından gəlir əldə olunması üçün işçi öz əmək və qüvvəsini sərf 

etməlidir
insan kapitalı, nə satıla, nə də vərəsəlik qaydasında verilə bilməz
insan kapitalının xidmət müddəti insanın əmək həyatının davamlılıq ölçüsü ilə 

müəyyən edilir
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İnsan kapitalı nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)
istifadə olunan avadanlıqlar və materiallara
işçinin itirilmiş qazancına
təhsilə qoyulan investisiyaların miqdarına
başqaları tərəfindən həyata keçirilən müəllimlik fəaliyyətinə
işçinin özünün sərf etdiyi vaxta

Sual: Ümumi biliklərin qazanılmasında investor kimi kim çıxış edir? (Çəki: 1)
Işçinin işlədiyi müəssisə
Dövlət
Sadalananların hamısı
Işçinin özü və ailəsi
İş təklif edən sahibkar

Sual: Bacarıqlı işçi ilə bacarıqsız işçini fərqləndirən xüsusiyyətlər: (Çəki: 1)
təhsil bacarıqlı işçiyə tam sərfəlidir, yəni təhsil ona yönələn xərcləri 

kompensasiya edə biləcək gəlirlər axınını təmin edir
təhsil bacarıqsız işçiyə sərfəli deyildir, yəni təhsil ona yönələn xərcləri 

kompensasiya edə biləcək gəlirlər axınını təmin etmir
bacarıqlı işçinin daha az mənəvi məsrəfləri vardır, çünki təlim prosesi ona çox 

böyük zövq verir
bacarıqsız işçi təlim prosesində özündə neqativ emosiyalar hiss edir
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Tranzaksiya xərcləri nədir? (Çəki: 1)
Bazar xərcləri
Firmadaxili xərclər



Sövdələşmənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclər
İşçilərin işə götürülməsi ilə bağlı xərclər
İstehsal xərcləri

Sual: Stiqlerə görə axtarışın optimal həcmi hansı səbəblərə görə dəyişə bilər? (Çəki: 
1)

alıcının topladığı təcrübə
informasiyanın birləşməsi
reklam
Bütün cavablar doğrudur
qiymətlərin vaxta görə dəyişməsi

Sual: Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstərin (Çəki: 1)
Postsənaye cəmiyyəti xidmətlərə əsaslanır.
Postsənaye cəmiyyəti reklamlara əsaslanır.
Postsənaye cəmiyyəti yaradıcılığa əsaslanır.
Postsənaye cəmiyyəti fiziki əməyə əsaslanır.
Postsənaye cəmiyyəti əqli əməyə əsaslanır.

Sual: Millətin rifahi sərvətin, mübadilə dəyərlərinin miqdarı ilə deyil məhsuldar 
qüvvələrin inkişaf dərəcəsi ilə şərtlənir. Bu fikir aşağıdakılardan kimə mexsusdur 
(Çəki: 1)

E.Toffler
M.Kastels
F.List
Z. Bauman
V.İnozemtsev

Sual: Sahibkarın motivlərinin 1-ci qrupuna aid edilir (Çəki: 1)
sahibkar öz mahiyyətinə görə, ənənə və vərdişlərə malik olmayan, sonradan 

yaranmış tipik, başqa sözlə cəmiyyətin fərdiləşdirilmiş bir üzvüdür.
yeni kombunasiyaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir.
yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır, bu davranışın təyinedici məqamına çevrilir
qələbə əzmi ilə bağlıdır, mübarizə aparmaq arzusu və uğur naminə uğur 

qazanmaq niyyəti aiddir, burada məfəətin kəmiyyəti uğurun göstəricisi kimi çıxış 
edir.

sahibkarın öz imperiyasının və ya sülaləsinin əsasını qoymağa çalışması ilə 
bağlıdır, öz imperiyası ona hərəkət sərbəstliyi və hakimiyyət hissi verir. 

Sual: Sahibkarın motivlərinin 2-ci qrupuna aid edilir (Çəki: 1)
sahibkar öz mahiyyətinə görə, ənənə və vərdişlərə malik olmayan, sonradan 

yaranmış tipik, başqa sözlə cəmiyyətin fərdiləşdirilmiş bir üzvüdür.
yeni kombunasiyaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir.
yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır, bu davranışın təyinedici məqamına çevrilir.



qələbə əzmi ilə bağlıdır, mübarizə aparmaq arzusu və uğur naminə uğur 
qazanmaq niyyəti aiddir, burada məfəətin kəmiyyəti uğurun göstəricisi kimi çıxış 
edir.

sahibkarın öz imperiyasının və ya sülaləsinin əsasını qoymağa çalışması ilə 
bağlıdır, öz imperiyası ona hərəkət sərbəstliyi və hakimiyyət hissi verir. 

Sual: Sahibkarın motivlərinin 3-cü qrupuna aid edilir (Çəki: 1)
sahibkar öz mahiyyətinə görə, ənənə və vərdişlərə malik olmayan, sonradan 

yaranmış tipik, başqa sözlə cəmiyyətin fərdiləşdirilmiş bir üzvüdür
yeni kombunasiyaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir.
yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır, bu davranışın təyinedici məqamına çevrilir.
qələbə əzmi ilə bağlıdır, mübarizə aparmaq arzusu və uğur naminə uğur 

qazanmaq niyyəti aiddir, burada məfəətin kəmiyyəti uğurun göstəricisi kimi çıxış 
edir.

sahibkarın öz imperiyasının və ya sülaləsinin əsasını qoymağa çalışması ilə 
bağlıdır, öz imperiyası ona hərəkət sərbəstliyi və hakimiyyət hissi verir. 

Sual: Q.Bekkerin insan kapitalı nəzəriyyəsində rolu nədən ibarət olmuşdur? (Çəki: 1)
Insan kapitalının ölçülərini müəyyən edib
Insan kapitalının inkişaf modelini göstərib
Insan kapitalının milli formasını aşkara çıxarmışdır
Insan kapitalına qoyulan sərmayenin səmərəliliyini əsaslandırmışdır
Insan kapitalının individual formasının yaradılması

Sual: İnsan kapitalı nəzəriyyəsi hansı baza nəzəriyyəsi əsasında yaranmışdır? (Çəki: 
1)

Sosializm, monetarizm
Üçüncü dalğa, postsənaye cəmiyyəti
Siqnallar, risk cəmiyyəti
Informasiya cəmiyyəti, istehsal qüvvələri
Instutusional, neoklassik

Sual: Q.Bekkerin insan kapitalı nəzəriyyəsində əsas xidməti nədən ibarətdir? (Çəki: 
1)

Insan kapitalının ölçülərini müəyyən edib
Insan kapitalına qoyulan sərmayenin səmərəliliyini əsaslandırmışdır
Insan kapitalının milli formasını aşkara çıxarmışdır
Insan kapitalının inkişaf modelini göstərib
Insan kapitalının individual formasının yaradılması

Sual: İnsan kapitalı hansı faktorla izah olunur? (Çəki: 1)
əmək resurslarının təhsil hissəsini, bilikləri əhatə edən iqtisadi inkişafın intensiv 

istehsal faktoru
insanın biliklərinin, bacarıqlarının toplusu
əmək resurslarının təhsil hissəsini əhatə edən faktor
təhsilə qoyulan sərmayələrin toplusu



iqtisadi inkişafın sosial faktoru

Sual: İnsan kapitalının əsas inkişaf drayverləri nədir? (Çəki: 1)
Informasiya cəmiyyəti, informasiya əməkdaşlığı
Bilik iqtisadiyyatı, intellektual əmək
Rəqabət, investisiya, innovasiyalar
Rəqabət, informasiya cəmiyyəti, bilik iqtisadiyyatı
Investisiya, informasiya cəmiyyəti, innovasiyalar

Sual: İnsan kapitalının əsas inkişaf drayverləri aşağıdakı faktor deyil: (Çəki: 1)
Rəqabət
Informasiya cəmiyyəti
Monetar rifah
Bilik iqtisadiyyatı
Informasiya iqtisadiyyatı

Sual: Axtarış nəticəsində əldə edilmiş fayda nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)
qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə 
qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin cəminə
qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin hasilinə
qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin nisbətinə
0-a

Sual: İnformasiya məlumatları əldə etmək məqsədi ilə yaradılmış spesifik informasiya 
məhsulu necə adlanır? (Çəki: 1)

informasiya texnologiyası
informasıya resursları
informasiya qurğusu
informasiya siqnalı
yaradıcılıq resursu
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Sual: Spensin siqnallar nəzəriyyəsində təhsil haqqında siqnalın təsiri hansı amillərin 
qarşılıqlı təsirinə əsaslanmışdır? (Çəki: 1)

təhsil müddəti və professional hazırlıq
məhsuldarlıq və təhsil müddəti



təhsilə çəkilən məsrəflər və işçinin qabiliyyəti
təhsil müddəti və iş stajı
doğru cavab yoxdur

Sual: Kouza görə firmanın optimal ölçüsünü müəyyən edən faktoru göstərin: (Çəki: 1)
satış həcmi
bazarın payı
istehsal amillərinin qiymətləri
hazır məhsulun qiyməti
sabit xərclərin həcmi

Sual: Axtarış nəticəsində əldə olunun qənaət nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)
alınan əmtəənin başlanğıc və minimal qiymətləri arasındakı fərqin onun həcminin 

hasilinə bərabərdir.
axtarış məsrəflərinə
sorğu-sual edilən satıcıların optimal sayına
qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə bərabərdir
doğru cavab yoxdur

Sual: Axtarış nəticəsində əldə edilən mənfəət nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)
alınan əmtəənin başlanğıc və minimal qiymətləri arasındakı fərqin onun həcminin 

hasilinə bərabərdir.
qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə bərabərdir.
axtarış məsrəflərinə
tranzaksiya xərclərinə
Düzgün cavab yoxdur

Sual: 1991-ci ildə transaksiya məsrəfləri və mülkiyyət hüquqları ilə bağlı problemlərə 
dair əsərinə görə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alan alim kimdir? (Çəki: 1)

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

Sual: 1982-ci ildə sənaye strukturlarının, bazarların fəaliyyətinin, habelə dövlət 
tənzimləməsinin səbəb və nəticələrinin tədqiqinə görə iqtisadiyyat üzrə Nobel 
mükafatı alan alim kimdir? (Çəki: 1)

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

Sual: Spens nəzəriyyəsində təhsil haqqında siqnalın təsiri nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)



təhsil müddəti ilə peşə hazırlığının qarşılıqlı əlaqəsinə 
təhsil müddəti ilə onun məhsuldarlığının qarşılıqlı əlaqəsinə
təhsilə çəkilən məsrəflərlə işçinin qabiliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinə 
təhsil müddəti ilə iş stajının qarşılıqlı əlaqəsinə
iş stajı ilə işçinin qabiliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinə

Sual: Şüurun məlum vəziyyətləri bütün cəmiyyət üzvlərinin hamısı üçün ümumidir. 
fərdi cəmiyyətlə bu cür birləşdirən əlaqə, cismi şəxsiyyətlə birləşdirən əlaqə ilə tam 
analojidir. Bu ifadə E.Dyurkgeymin həmrəylinin hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

təşkilati
mexaniki
sosial
orqanik
avtonom

Sual: Hər bir fərdin öz fəaliyyət sahəsi, şəxsiyyəti vardır. burada hissələrin 
fərdiləşməsi orqanizmin bütövlüyünü gücləndirir, Sosial təkamül gedişində bu 
həmrəylik güclənir.Bu ifadə E.Dyurkgeymin həmrəylinin hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

təşkilati
mexaniki
 sosial
orqanik
avtonom

Sual: İnnovasiya fəaliyyəti aşağıdakı proseslərdən birini əhatə edir? (Çəki: 1)
Qlobal informasiya məkanının yaranması
Patenyönlü məhsulun çıxımı təmin edir
Informasiya texnologiyaları ilə məşğul olan insanların sayı artır
Elektron hökumət və dövlətin inkişafı
Elektron təsərrüfat və sosial şəbəkələrin yaradılması

Sual: Innovasiyaların təşkilatı növü nə deməkdir? (Çəki: 1)
Təkmilləşdirilmiş texnologiyaya malik səmərəli istehsalın yaranması
Sosiumun yenidən təşkil olunmasında insan həyatının sferasının yeniləşməsi
Yeni marketinq metodlarının reallaşması
Insanların həyat şəraitinin dəyişməsi üçün yeni kəşflərin reallaşması 
Yeni strategiyların formalaşması

Sual: Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi 
ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər endirməyə imkan yaradır, 
«Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib 
hazırlanması üzrə çarpaz fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır. Bu 
ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çəki: 1)

giriş logistikası
istismar



çıxış logistikası
marketinq
xidmət

Sual: Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə 
virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən kənar 
firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan birgə 
istifadəni nəzərdə tutan etimada əsaslanır. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir, 
(Çəki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
 xidmət

Sual: Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada 
virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan keçən birbaşa satışlar, 
real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları, aviasiya şirkətinin bilet üçün xüsusi 
qiymətləri modelini göstərmək olar. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çəki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
 xidmət

Sual: Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və 
xidmətləri haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək imkanı yaradır, bəzi 
firmalar potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, 
bununla da məhsulları və xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər. Bu ifadə 
aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çəki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
xidmət

Sual: Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən 
monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin məsafədən toplanması, 
məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən 
nəzarət. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çəki: 1)

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
 xidmət



Sual: 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. Bu ifadə virtual komandanın hansı xüsusiyyətinə 
aiddir, (Çəki: 1)

 istismar
 xidmət
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik

Sual: 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. Bu ifadə virtual komandanın hansı xüsusiyyətinə aiddir, (Çəki: 
1)

 istismar
xidmət
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik

Sual: 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, ənənəvi komanda təhlükəsizliklə bağlı problemlər qarşısında 
müdafiəsizdir, çünki şəxslərarası birbaşa ünsiyyətə əsaslanır. Bu ifadə virtual 
komandanın hansı xüsusiyyətinə aiddir, (Çəki: 1)

 istismar
xidmət
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik

Sual: Layihənin planı hansı elementlərdən ibarətdir, 1. layihənin təsviri 2. 
planlaşdırma 3. büdcə 4. nəticə 5. müddətlər (Çəki: 1)

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

Sual: Layihənin bütün elementlərinin tam müəyyənləşməsinədək addım-addım 
dekompozisiya üzərində qurulur, proseslər firmanın məhsulla¬rına və xidmətlərinə 
dəyər əlavə etmək qabiliyyəti ilə fərqlənir (məsələn, marketinq və satışlar), hər bir 
ilkin proses yardımçı proseslərə bölünür, yardımçı proseslər isə onların yerinə 



yetirilməsi üçün zəruri olan hərəkətlərə bölünür, müəssisənin əməliyyat səviyyəsində 
hərəkətlər onların yerinə yetirilməsi nəticələrinin qiymətləndirilmə¬si üçün əsas olan 
yardımçı proseslərin əsas hissəsini təşkil edir. Bu ifadə layihə planının hansı 
elementini xarakterizə edir, (Çəki: 1)

layihənin təsviri
planlaşdırma
büdcə
nəticə
müddətlər
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Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının əsas kateqoriyaları: (Çəki: 1)
istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak
istehsal, bölgü, mübadilə, kapital
istehsal, bölgü, rifah, kapital
istehsal, bölgü, rifah, istehlak
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Fikirlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
rifahın müəyyən olunmasına fərdi yanaşma – insanın mahiyyəti uzun tarixi dövr 

ərzində institutların inkişafının təhlilindən çıxarılır
rifahın müəyyən olunmasına institusional yanaşma – fərdin rifahının 

qiymətləndirilməsi yükü insanın özünə həvalə edilir
fərdi yanaşma - diqqəti cəmiyyətdəki ənənələrə, etik normalara cəmləyir
institusional yanaşma – insanların ümumi kefiyyətlərinin aşkara çıxarılmasına 

imkan vermir
Sadalananlardan heç biri

Sual: Monetar rifah paradoksuna aid deyil: (Çəki: 1)
“himayədə olanın ölümü” paradoksu
“gəlirlərin qeyri-bərabərliyi” paradoksu
“yağ-toplar” paradoksu
“məsrəflər-nəticələr” paradoksu
“ pullar – şərab” paradoksu

Sual: Kreativ rifah nəzəriyyəsində dəyərin əsas nəzəriyyələri: (Çəki: 1)
əmək, subyektiv, mübadilə



əmək, subyektiv, kreativ
mübadilə, subyektiv, kreativ
yaradıcı, obyektiv, əmək
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Fərdin kreativ rifahı muzdlu yaradıcı əmək vaxtından və yaradıcı əmək vaxtı 
kimi şərh edilən yaradıcı asudə vaxtdan ibarətdir. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin 
hansı aspektinə aiddir (Çəki: 1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütləq tələbatın ödənilməsi dərəcəsi kimi
kreativ rifah ictimai tərəqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dəyər norması kimi

Sual: Fərd öz ali fəaliyyətində özünü inkişaf etdirmək məqsədilə eyni zamanda həm 
yaradıcı əmək vasitəsi, həm də yaradıcı istehlakın predmeti kimi çıxış edən yaradıcı 
bacarıqlarından istifadə edir. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə 
aiddir (Çəki: 1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütləq tələbatın ödənilməsi dərəcəsi kimi
kreativ rifah ictimai tərəqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dəyər norması kimi

Sual: Tələbat ali fəaliyyətdə insanın mütləq tələbatıdır. İkinci dərəcəli tələbatlar 
sadəcə olaraq ali fəaliyyətə yardımçı olurlar, ancaq öz-özlüyündə mütləq tələbatı 
ödəmirlər. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddi (Çəki: 1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütləq tələbatın ödənilməsi dərəcəsi kimi
kreativ rifah ictimai tərəqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dəyər norması kimi

Sual: İnsanın mahiyyəti onun yaradıcılıq bacarıqlarındadır, sivilizasiyanın inkişafının 
qlobal tendensiyaları ümumi yaradıcılıq fəaliyyətinin həcminin artırılmasından və 
məcmu ibtidai fəaliyyətin həcminin ixtisar edilməsindən ibarətdir. Bu ifadə kreativ rifah 
nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddir, (Çəki: 1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütləq tələbatın ödənilməsi dərəcəsi kimi
kreativ rifah ictimai tərəqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dəyər norması kimi

Sual: İnsanın tələbatları məna etibarilə tarixi inkişafın qlobal tendensiyalarının təsiri 
altında formalaşan ictimai həyatın institusionallaşdırılmış normalarıdır, Əgər bu norma 



fərd tərəfindən zəif institusinallaşdırılıbsa, o bu cür tələbat hiss etmir. Bu ifadə kreativ 
rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddir (Çəki: 1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütləq tələbatın ödənilməsi dərəcəsi kimi]
kreativ rifah ictimai tərəqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dəyər norması kimi

Sual: Fərdin yeni şəxsi keyfiyyətlər əldə etməsi ondan yaradıcı səylər tələb edir, 
qarşılıqlı təsir nəticəsində fərdin inkişafı baş verir ki, bu da yaradıcı rifah üçün ilkin 
zəmin olur. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddir, (Çəki: 1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsirin nəticəsi kimi
kreativ rifah sərbəstlik vaxtı kimi
kreativ rifah iqtisadiyyatın mikro-makro səviyyələrində universal məqsədli 

göstərici kimi

Sual: Mümkün seçim variantlarının sayının artırılması insanı yeni şərtlər qarşısında 
qoyur ki, bu zaman o, toplanmış bilik və təcrübəsindən istifadə edərək variantlardan 
birini seçməli olur. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddir (Çəki: 
1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsirin nəticəsi kimi
kreativ rifah sərbəstlik vaxtı kimi
kreativ rifah iqtisadiyyatın mikro-makro səviyyələrində universal məqsədli 

göstərici kimi

Sual: Yaradıcı fərd mikroiqtisadiyyatın yeganə subyekti kimi qəbul edilir, onun 
məqsədi özünün kreativ rifahının maksimallaşdırılmasından ibarətdir,o, individual 
göstəricilərin cəmindən ibarət olan ictimai kreativ rifahın maksimallaşdırılması 
məqsədilə eynidir. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddir (Çəki: 
1)

kreativ rifah yaradıcı əməyin ümumi həcmi kimi. 
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsirin nəticəsi kimi
kreativ rifah sərbəstlik vaxtı kimi
kreativ rifah iqtisadiyyatın mikro-makro səviyyələrində universal məqsədli 

göstərici kimi

Sual: Həzz ilə rifahın qarşılıqlı əlaqəsi problemi müasir iqtisad elmində aşağıdakı 
yanaşmalar çərçivəsində tətbiq edilir: 1) Rifah həzz ola bilər 2) Rifah həzzdir 3) Rifah 
heç vaxt həzz ola bilməz 4) Rifah həzz deyil 5) Rifah ali həzzdir (Çəki: 1)

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



2, 4, 5
1, 2, 4

Sual: Bioloji vaxtın əsas formaları aşağıdakılardan hansıdır? 1) Mürəkkəb əmək 2) 
Kreativ rifah 3) Məcburi gözləmə 4) Xəstəlik 5) İctimai rifah 6) Boş vaxt keçirmə (Çəki: 
1)

1, 3, 6
2, 3, 5
3,5, 6
2, 4, 5
3, 4, 6
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Sual: Kapitalın təsnifatına utilitar yanaşma: (Çəki: 1)
nemətin dəyərinin onun bazar qiyməti ilə eyni olması fikrindən yaranır
nemətin dəyərinin onun bu fərdə təmin etdiyi faydalılıq və ya məmnunluqla 

eyniyyət təşkil etməsindən yaranır
kapital və onun tərəfindən yaradılan nemətlərin eynicinsliyi ilə bağlı fikirdən 

yaranır
verilən yanaşmanın insanın daxili kapitalının qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

edilməsindən yaranır
variantlardan heç biri

Sual: Kapitalın təsnifatına dəyər yanaşma: (Çəki: 1)
nemətin dəyərinin onun bu fərdə təmin etdiyi faydalılıq və ya məmnunluqla 

eyniyyət təşkil etməsi fikrindən yaranır
nemətin dəyəri fərdin yaradıcı xərclərinin miqdarı ilə eyniliyi fikrindən yaranır
nemətin dəyəri onun bazar dəyəri ilə eyniliyi fikrindən yaranır
kapital və onun tərəfindən yaradılan nemətlərin eynicinsliyi ilə bağlı fikirdən 

yaranır
variantlardan heç biri

Sual: Kapitalın təsnifatına natural-maddi yanaşma: (Çəki: 1)
nemətin dəyərinin onun bu fərdə təmin etdiyi faydalılıq və ya məmnunluqla 

eyniyyət təşkil etməsi fikrindən yaranır
nemətin dəyərinin fərdin yaradıcı xərclərinin miqdarı ilə eyniliyi fikrindən yaranır
nemətin dəyərinin onun bazar qiyməti ilə eyni olması fikrindən yaranır



kapital və onun tərəfindən yaradılan nemətlərin eynicinsliyi ilə bağlı fikirdən 
yaranır

variantlardan heç biri

Sual: Bu fikirlərdən handı doğrudur: Kreativ kapitalın istifadə olunmuş həcmi.... (Çəki: 
1)

fərdin həyat fəaliyyəti şəraitindən asılı deyildir
fərdin həyat fəaliyyəti şəraitindən asılıdır
fərdin yaradıcı həddindən çoxdur
kreativ kapitalın potansial həcminin kəmiyyətini üstələyir
bütün sadalananlar

Sual: Fikirlərdən hansının doğru olmadığını müəyyən edin: Sosial kapital.... (Çəki: 1)
fərdə münasibətdə xarici obyektləri özündə birləşdirir
sosial kapitalın məhsuldarlığı onun xarici insan komponentlərinin tərkibi və 

keyfiyyətindən asılıdır
fərdin dostluq, ailə və işgüzar əlaqələri onun sosial kapitalına aid deyildir
fərdin digər insanlarla onlar tərəfindən alınan nemətlər axınına təsir edən 

əlaqələr sistemidir
bütün sadalananlar

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kreativ kapital konsepsiyası ilə insan kapitalı 
konsepsiyasının fərqləndirici cəhətləri deyildir: (Çəki: 1)

kapitalın yaranması
yaradıcı həddin ölçüsü
ölçü vahidləri
gəlirin rolu
zamanla dəyişiklik

Sual: Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsü növbəti amillərlə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
psixoloji və bioloji
bioloji və sosial
mədəni və sosial
psixoloji və sosial
davranış və bioloji

Sual: Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsünü müəyyən edən amillərə aiddir: (Çəki: 1)
maddi və sosial
mənəvi və fiziki
bioloji və yaradıcı
mənəvi və sosial
bioloji və sosial

Sual: Meritokratiya hansı cəmiyyətə aiddir? (Çəki: 1)
sənayeyə qədərki



sənaye
informasiya
ibtidai
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Gəlirin rolu aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir (Çəki: 1)
Məqsəd
Vasitə
Investisiyalar
Amartizasiya
Öz-özünə artma

Sual: Gəlirin rolu aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir (Çəki: 1)
Məqsəd
Vasitə
Investisiyalar
Amartizasiya
Öz-özünə artma

Sual: Zamanında dəyişiklik aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir 
(Çəki: 1)

Məqsəd
Vasitə
Investisiyalar
Amartizasiya
Öz-özünə artma

Sual: Zamanında dəyişiklik aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir 
(Çəki: 1)

Məqsəd
Vasitə
Investisiyalar
Amartizasiya
Öz-özünə artma

Sual: İbtidai cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
həyatı təmin edən predmetlər
maddi nemət
əmtəə
informasiya məhsulu
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan 
hansıdır (Çəki: 1)



həyatı təmin edən predmetlər
maddi nemət
əmtəə
informasiya məhsulu
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: Sənaye cəmiyyətində üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 
1)

həyatı təmin edən predmetlər
maddi nemət
əmtəə
informasiya məhsulu
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: İnformasiya cəmiyyətində üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır 
(Çəki: 1)

həyatı təmin edən predmetlər
maddi nemət
əmtəə
informasiya məhsulu
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 
1)

fiziki qüvvə
titul
sahibkarlıq fəaliyyəti
yaradıcılıq qabiliyyəti
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: Sənaye cəmiyyətində hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
fiziki qüvvə
titul
sahibkarlıq fəaliyyəti
yaradıcılıq qabiliyyəti
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: İnformasiya cəmiyyətində hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
fiziki qüvvə
 titul
sahibkarlıq fəaliyyəti
yaradıcılıq qabiliyyəti
variantların heç biri doğru deyil 



Sual: İbtidai cəmiyyətdə hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır 
(Çəki: 1)

aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Sənaye cəmiyyətində hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İnformasiya cəmiyyətində hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya
variantların heç biri doğru deyil

Sual: İbtidai cəmiyyətdə hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
fiziki qüvvə
titul
sahibkarlıq fəaliyyəti
yaradıcılıq qabiliyyəti
variantların heç biri doğru deyil 

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında məqsəd funksiyasının məhdudluğu 
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır (Çəki: 1)

Rifah
 Zaman
İstehsal-istehlak funksiyası
Məhduddur
Gəlir



Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında məqsəd funksiyasının resurs xarakteristikası 
aşağıdaklardan hansıdır (Çəki: 1)

Rifah
Zaman
İstehsal-istehlak funksiyası
Məhduddur
Gəlir

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının məqsəd 
göstəricisi xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır (Çəki: 1)

kreativ rifah
gəlirin qiyməti
mənfəət
əməyin qiyməti
istehlak artıqlığı

Sual: İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının verilmiş qiymət 
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır (Çəki: 1)

kreativ rifah
gəlirin qiyməti
mənfəət
əməyin qiyməti
istehlak artıqlığı

BÖLMƏ: #1506#01#06#03 
Ad #1506#01#06#03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kreativ kapitaldan istifadə effektliyi hansı nisbətə bərabərdir: (Çəki: 1)
fərdin yaradıcılıq fəaliyyəti müddətinin yaradılan informasiya məhsullarının 

həcminə 
istifadə olunmuş kreativ kapitalın həcminin potensial kreativ kapitalın həcminə
istifadə olunmuş kreativ kapitalın həcminin fərdin yaradıcılıq həddinin 

kəmiyyətinə
istifadə olunmuş kreativ kapitalın həcminin yaradılan informasiya məhsullarının 

həcminə
potensial kreativ kapitalın həcminin fərdin yaradıcılıq həddinin kəmiyyətinə

Sual: Avtonom kreativ kapital nədir? (Çəki: 1)
yaradıcı işçilərin ayrılıqda kreativ kapitalının həcmi



fərdin əvvəlki kreativ əlaqələrinin itirilməsindən sonra saxlanılan kreativ 
kapitalının həcmi

potensial və istifadə olunmuş kapital arasında fərq kimi yaranmış kreativ kapitalın 
həcmi

fərdin kreativ əlaqələrinin artırılması gedişində yığılmış kreativ kapitalının həcmi
variantlardan heç biri

Sual: Şəxslərarası kapital – bu.... (Çəki: 1)
ictimai kapital
daxili kapital
kreativ kapital
sosial-kreativ kapital
daxili kapital

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında nemətin internalizasiyası dedikdə başa düşülür: 
(Çəki: 1)

maddi nemətlərin yaradıcı qabiliyyətli fərdlər arasında bölgüsü prosesi
maddi əmtəə formasında olan xarici nemətlərin fərdin yaradıcı qabiliyyəti 

formasında olan daxili nemətlərlə əvəz edilməsi prosesi
daxili nemətlərin fərdin yaradıcı qabiliyyəti formasında qeyri yaradıcı fərdlər 

arasında yayılması prosesi
qeyri-maddi nemətlərin yaradıcı qabiliyyətli fərdlər arasında yerdəyişməsi prosesi
sadalanan variantlardan heç biri

BÖLMƏ: #1506#01#07#02 
Ad #1506#01#07#02 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak məhsuludur: (Çəki: 1)
insanın ali fəaliyyətinin həcmi
insanın ali fəaliyyətinin davamlılığı
insanın ali fəaliyyətinin keyfiyyəti 
insanın ali fəaliyyətinin səviyyəsi 
insanın ali fəaliyyətinin peşəkarlığı 

Sual: Informasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının xassəsi deyil: (Çəki: 
1)

artma
məhdudluq
azalma



sıfır gəlirin sıfır nəticəsi
son məhsulun azalması

Sual: Şəbəkə neməti .... təminatı üçün nəzərdə tutulmuşdur. (Çəki: 1)
maddi nemətin
mənəvi nemətin
sağlamlığın
peşəkar ünsiyyətin
şəxslərarası qarşılıqlı əlaqənin 

Sual: Informasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyası hansı parametrdən 
asılıdır? (Çəki: 1)

fərdin yaradıcı qabiliyyətindən 
sərf olunmuş əməyin həcmindən
faydalılıq kəmiyyətindən 
istehlak olunan nemətin həcmindən
pul gəlirindən

Sual: Klub neməti hansı xassəyə malikdir? (Çəki: 1)
rəqabətsizlik
istisnaedilməzlik 
faydalılıq
kütləvilik
mümkünlük

Sual: Yaradıcı işçinin tarazlıq modelində gəlirin qiyməti hansı vahidlərlə ölçülür? 
(Çəki: 1)

zaman vahidləri
pul vahidləri
zaman vahidləri / pul vahidləri
pul vahidləri / zaman vahidləri
pul vahidləri / zaman vahidləri 

Sual: Klub tarazlığı hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
istehlakın həcmi və klub üzvlərinin sayı
buraxılışın həcmi və istehlakın həcmi
nemətin həcmi və klub üzvlərinin sayı 
nemətin qiyməti və klub üzvlərinin sayı
nemətin qiyməti və buraxılışın həcmi 

Sual: Hansı halda bazarda “asimmetrik” informasiya baş verir? (Çəki: 1)
razılaşmanın bütün iştirakçıları zəruri informasiyaya malik olurlar
satıcı informasiya üstünlüyünə malikdir
razılaşmanın bütün iştirakçıları zəruri informasiyaya malik olmurlar 



alıcı informasiya üstünlüyünə malikdir 
iştirakçılardan heç biri səhih informasiyaya malik olmur 

Sual: Fəliyyət modeli C.Akerlof tərəfindən təklif edilmiş “Limonlar” bazarında hansı 
keyfiyyətə malik məhsullar təklif edilir? (Çəki: 1)

ölkənin dövlət standartına uyğun 
ISO beynəlxalq standartına uyğun 
yüksək 
orta 
pis 

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında fərdin ali fəaliyyət prosesi nədir? (Çəki: 1)
vahid istehsal-istehlak prosesi
istehsalın (qurucu yaradıcı prosesin) nəticəsi 
predmetlərin istehlak prosesi
yaradıcı istehlakın nəticəsi
predmetlərin istehsal prosesi

Sual: Asimmetrik informasiyalı bazarların tədqiqinə görə 2001-ci ildə iqtisadiyyat 
sahəsi üzrə Nobel mükafatı alan alim kimdir? (Çəki: 1)

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

Sual: Mikrosəviyyədə iqtisadi subyektlərin məqsəd göstəriciləri hansılardır? (Çəki: 1)
istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün –istehsalın həcmi,firma -üçün mənfəət
istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün –mənfəət,firma üçün- istehsalın həcmi
istehlakşı üçün – istehsalın keyfiyyəti,istehsalçı üçün –pul,firma üçün- istehsalın 

həcmi
 istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün – istehsalın keyfiyyəti,firma üçün 

mənfəət
istehlakşı üçün –faydalılıq,istehsalçı üçün – istehsalın keyfiyyəti,firma üçün 

istehsalın həcmi

Sual: Yaradıcı sahibkarın tarazlığı: (Çəki: 1)
mənfəətin verilən kəmiyyəti şəraitində onun maksimum rifah səviyyəsinə çatdığı 

vəziyyətdir
istehakın verilən kəmiyyəti şəraitində onun maksimum rifah səviyyəsinə çatdığı 

vəziyyətdir
istehsalın verilən kəmiyyəti şəraitində onun maksimum rifah səviyyəsinə çatdığı 

vəziyyətdir
yığımın verilən kəmiyyəti şəraitində onun maksimum rifah səviyyəsinə çatdığı 

vəziyyətdir



kapitalın verilən kəmiyyəti şəraitində onun maksimum rifah səviyyəsinə çatdığı 
vəziyyətdir

Sual: İnformasiyanın assimmetriyası ........ (Çəki: 1)
İstehlakın dəyişməz qaldığı şəraitdə investisiyaların həcminin 1 rubl artması 

nəticəsində fərdin kreativ rifahın artımıdır
“Say-həcm” Əyrisi ilə “həcm-say” əyrisinin kəsişdiyi nöqtədir
Fərdin yaradıcılıq fəaliyyəti qabiliyyətini tədricən itirməsidir
İstehlakın son məhsulu ilə investisiyaların son məhsulunun bərabərdir
Elə bir vəziyyətdir ki, əqdin ayrı-ayrı iştirakçıları lazimi informasiyaya yetərli 

dərəcədə malikdirlər

Sual: Klub tarazlığı nöqtəsi: (Çəki: 1)
Hər biri qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmağı təmin edən “gözləmə vaxtı-pul 

məsrəfləri” topluları çoxluğunun təsviridir
İstehlakın son məhsulu ilə investisiyaların son məhsulunun bərabərdir
İstehlakın dəyişməz qaldığı şəraitdə investisiyaların həcminin 1 rubl artması 

nəticəsində fərdin kreativ rifahın artımıdır
“Say-həcm” Əyrisi ilə “həcm-say” əyrisinin kəsişdiyi nöqtədir
Fərdin yaradıcılıq fəaliyyəti qabiliyyətini tədricən itirməsidir

Sual: Məqsəd izokvantı ...... (Çəki: 1)
Kreativ öyrənmə qabiliyyətini xarakterizə edir
α fərdin kreativ rifahının il ərzində nisbi azalmasına bərabər olan ədəddir
Hər biri qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmağı təmin edən “gözləmə vaxtı-pul 

məsrəfləri” topluları çoxluğunun təsviridir
İstehlakın son məhsulu ilə investisiyaların son məhsulunun bərabərdir
İstehlakın dəyişməz qaldığı şəraitdə investisiyaların həcminin 1 rubl artması 

nəticəsində fərdin kreativ rifahın artımıdır

Sual: Fərdin həyatı ərzində investisiya impulsu nəticəsində ali fəaliyyəti müddətinin 
məcmu artımı ...... (Çəki: 1)

İstehlakın son məhsuludur
Kreativ öyrənmə qabiliyyətini xarakterizə edir
α fərdin kreativ rifahının il ərzində nisbi azalmasına bərabər olan 
Fərdin yaradıcılıq fəaliyyəti qabiliyyətini tədricən itirməsidir
Sonsuzadək azalan həndəsi silsilənin cəmi kimi hesablanır

Sual: MWS=∆W⁄∆C –düsturu nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
İstehlaka meyilin son həddi
Yığıma meyilin son həddi
İstehlakın son məhsulu
Yığımın son məhsulu
Gəlirin son məhsulu



Sual: Kreativ kapitalın amortizasiya norması – ...... (Çəki: 1)
Kreativ kapitala qoyulan investisiyaların həcmidir
İstehlakın dəyişməz qaldığı şəraitdə investisiyaların həcminin 1 rubl artmasıdır
α fərdin kreativ rifahının il ərzində nisbi azlamasına bərabər olan ədaddir
Fərdin həyatı ərzində investisiya impulsu nəticəsində ali fəaliyyəti müddətinin 

məcmu artımıdır
İstehlakın həcmi və gözləmənin müddətidir

Sual: Gəlirin son məhsulu istehsal-istehlak funksiyasının törəməsidir və aşağıdakı 
düsturla ifadə olunur: (Çəki: 1)

MWC= ∆W⁄∆C
MW =∆W⁄ I
MWS = ∆W⁄ ∆S
MWC = MWS
MRC = 1(1 –t)

BÖLMƏ: #1506#01#07#03 
Ad #1506#01#07#03 

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının əsas funksiyaları: 
(Çəki: 1)

son məhsulun azalması, qeyri-məhdudluq, təkrar istehsal
artma, məhdudluq, son məhsulun azalması
rəqabətə davamsızlıq, sıfır gəlirin sıfır nəticəsi
artma, qeyri-məhdudluq, son məhsulun azalması 
sadalanan variantlardan heç biri

Sual: Yaradıcı sahibkarın əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
gəlirin istehlak və yığım arasında optimal bölüşdürülməsi 
istehsal məsrəflərinin minimallaşdırılması
nəqliyyat xərclərinin optimallaşdırılması
gəlirin maksimallaşdırılması
satış bazarının genişləndirilməsi

Sual: Şəbəkə nemətinin xassəsidir: (Çəki: 1)
son məhsulun azalması 
son mədaxilin ixtisar olunması
son mədaxilin azalması
son məsrəflərin azalması 



şəbəkə nemətinə tələbin qiymətinin azalması

Sual: Ənənəvi iqtisadiyyatda istehlak nəzəriyyəsində məqsəd funksiyasıdır: (Çəki: 1)
istehsal-istehlak funksiyası
istehsal funksiyası
istehlak funksiyası
faydalılıq funksiyası
məhdudiyyət funksiyası

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (ənənəvi) modelində istehlak 
obyektinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

məhsul
maksimum faydalılıq
gözləmənin ağırlığı
məhsulun qiyməti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (ənənəvi) modelində istehlak 
məqsədinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

məhsul
maksimum faydalılıq
gözləmənin ağırlığı
məhsulun qiyməti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (ənənəvi) modelində nəzərə 
alınmayan amil xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

məhsul
maksimum faydalılıq
gözləmənin ağırlığı
məhsulun qiyməti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (ənənəvi) modelində verilmiş qiymət 
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

məhsul
maksimum faydalılıq
gözləmənin ağırlığı
məhsulun qiyməti
istehlakın başa çatması

Sual: İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (ənənəvi) modelində tarazlıq 
nöqtəsi xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

məhsul
gözləmənin ağırlığı



məhsulun qiyməti
istehlakın başa çatması
maksimum faydalılıq

Sual: İstehlakın gözləmə ağırlığının minimallaşdırılması (məqsədli istehlak) 
modelində istehlak obyektinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır, (Çəki: 1)

asudə vaxt
minimum ağırlıq
məhsulun faydalılığı
gözləmənin qiyməti
istehlakın başlanması

Sual: İstehlakın gözləmə ağırlığının minimallaşdırılması (məqsədli istehlak) 
modelində istehlak məqsədinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

asudə vaxt
minimum ağırlıq
məhsulun faydalılığı
gözləmənin qiyməti
istehlakın başlanması

Sual: İstehlakın gözləmə ağırlığının minimallaşdırılması (məqsədli istehlak) 
modelində nəzərə alınmayan amil xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

asudə vaxt
minimum ağırlıq
məhsulun faydalılığı
gözləmənin qiyməti
istehlakın başlanması

Sual: İstehlakın gözləmə ağırlığının minimallaşdırılması (məqsədli istehlak) 
modelində verilmış qiymət xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

asudə vaxt
minimum ağırlıq
məhsulun faydalılığı
gözləmənin qiyməti
istehlakın başlanması 

Sual: İstehlakın gözləmə ağırlığının minimallaşdırılması (məqsədli istehlak) 
modelində tarazlıq nöqtəsi xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

asudə vaxt
minimum ağırlıq
məhsulun faydalılığı
gözləmənin qiyməti
istehlakın başlanması

Sual: Gəlirin dəyəri hansı düsturla hesablanır? (Çəki: 1)



C=QxI 
C=Q/I
C=Q+I
C=Q-I
C=I-Q

Sual: İstahlaka meyilin sonhəddi(MPC): (Çəki: 1)
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın istehlakının tarazlı həcminin artımıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın istehlakının tarazlı həcminin 

azalmasıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın istehlakının tarazlı həcminin sabit 

qalmasıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın yığımının tarazlı həcminin artımıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın yığımının tarazlı həcminin azalmasıdır

Sual: Yığıma meylin son həddi(MPS): (Çəki: 1)
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın istehlakının tarazlı həcminin artımıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın istehlakının tarazlı həcminin 

azalmasıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın istehlakının tarazlı həcminin sabit 

qalmasıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın yığımının tarazlı həcminin artımıdır
mənfəətin 1 rubl artdğı şəraitdə sahibkarın yığımının tarazlı həcminin azalmasıdır

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

Sual: Əmək haqqının tarazlı dərəcəsi halında ödənilmiş əməyin həcmi elə olmalıdır 
ki, aşağıdakı nisbət yerinə yetirilsin. Bu hansı nisbətdir? (Çəki: 1)

LФ= El
e(MP1) MP1 = 32 L
w = e MPL
H = 24- αL
αI+ wH =24w

BÖLMƏ: #1506#01#08#02 
Ad #1506#01#08#02 

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: II-də ümumi kreativ rifah nə xarakterizə edir? (Çəki: 1)
istedadlı uşaq və gənclərin sayı
ölkənin xammal ehtiyatları
fərdin inkişaf səviyyəsi
cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi 
idxal olunan məhsulun miqdarı

Sual: Hansı mühakimə doğru deyil: (Çəki: 1)
təhsil səviyyəsi ümumi kreativ rifahın intensivliyini xarakterizə edir. 
sağlamlıq səviyyəsi ümumi kreativ rifahın ekstensivliyini xarakterizə edir. 
məcmu gəlir ümumi kreativ rifahın ilkin amili deyil. 
təhsil səviyyəsi ümumi kreativ rifahın dinamik xarakteristikasıdır. 
bütün sadalanan variantlar 

Sual: Hansı statistik verilənlər təhsil səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə aid edilmir? 
(Çəki: 1)

əhalinin ümumi sayında ali təhsilli işçilərin xüsusi çəkisi 
işçilərin orta təhsil müddəti 
əhalinin hər min nəfərinə düşən məzunların sayı 
insanların orta yaşama müddəti 
ikinci təhsil alan insanların sayı 

Sual: Keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatorunun aldığı qiyməti göstərin: (Çəki: 
1)

>10
<1
>1
<10
<100

Sual: İqtisadiyyatın informasiya sektoruna daxil deyil: (Çəki: 1)
təhsil, səhiyyə
rabitə və informasiya texnologiyaları
elm, mədəniyyət
asudə vaxt sahəsi
incəsənət

Sual: Doğru mühakiməni seçin: (Çəki: 1)
Ənənəvi makroiqtisadiyyatda ictimai məhsul fiziki vahidlərlə, informasiya 

iqtisadiyyatında isə dəyər vahidləri ilə ölçülür.



İnformasiya iqtisadiyyatında ictimai məhsul – informasiya məhsullarının ümumi 
həcmidir.

İnformasiya makroiqtisadiyyatında ictimai məhsul zaman vahidləri ilə ölçülür.
Ümumi kreativ rifah kiçik zaman müddətində əhəmiyətli dərəcədə dəyişə bilər.
ÜDM faktorları xərc mənasına, ümumi kreativ rifah faktorları isə rifah mənasına 

malikdir. 

Sual: Keynsçilik modelində gəlir hansı qanunauyğunluqla artır? (Çəki: 1)
xətti
ədədi silsilə
həndəsi silsilə
üstlü 
şərtdən asılı olaraq

Sual: İİ-də nə vaxt iqtisadi inkişaf baş verir? (Çəki: 1)
sadə inkişaf fondu formalaşır 
inkişaf fondu təşkil edilir
genişlənmiş istehsal fondu formalaşır 
təhsil səviyyəsi zamana görə dəyişmir
sağlamlıq səviyyəsi zamana görə dəyişmir

Sual: İqtisadi inkişafın amili deyil: (Çəki: 1)
insanların həyatının yaradıcı məzmununun yüksəlməsi 
əhalinin təhsil səviyyəsi
əhalinin sayının artması
əhalinin sağlamlığının yüksəlməsi
insanların orta ömür müddətinin yüksəlməsi 

Sual: İctimai kreativ rifah necə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
Təhsil indeksi ilə 
Rifah indeksi və rifah həcmi ilə
saglamlıq indeksi ilə
rifah həcmi ilə
Rifah indeksi və təhsil indeksi ilə 

Sual: Rifah indeksi necə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
Təhsil indeksi ilə saglamlıq indeksinin hasilinə bərabərdir.
Təhsil indeksi ilə əhalinin sayının hasilinə barabərdir.
Saglamlıq indeksi ilə əhalinin sayının hasilinə barabərdir.
Təhsil indeksi ilə əhalinin orta ömür müddətinin hasilinə bərabərdir.
Saglamlıq indeksi ilə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayının hasilinə bərabərdir.

Sual: İctimai kreativ rifah nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin bütün yaradıcı üzvlərinin rifahları cəmi



cəmiyyətin bütün üzvlərinin maddi və yaradıcı dəyərlərinin məcmusu
cəmiyyətin bütün üzvlərinin ali fəaliyyətinin davamlılığının cəmidir 
cəmiyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifah qiymətlərinin cəmidir
sadalananların hamısı doğrudur

Sual: ............- iqtisadi inkişafı prosesində cəmiyyətin durumlarının təsviridir. Cümləni 
tamamlayın (Çəki: 1)

İqtisadi inkişafın trayektoriyası
İqtisadi inkişafın xüsusiyyəti
İqtisadi inkişafın mənbəyi
İqtisadi inkişafın saldosu 
İqtisadi inkişafın xərcləri

Sual: Fərdlərin rifah səviyyəsinin ardıcıl dəyişməsi prosesi və ona müvafiq olaraq 
ümumi rifahın dəyişməsi ............... prosesi kimi çıxış edir. Cümləni tamamlayın (Çəki: 
1)

keynsçilik nəzəriyyəsində rifahın multiplikatoru
kreativ gəlir multiplikasiyası
kreativ rifahın multiplikasiyası
keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatoru
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Ümumi rifah ev təsərrüfatlarının məcmu pul gəlirləri və yaxud sadəcə gəlirlərinə 
bərabər tutulur, bir sahənin işçilərinin gəlirlərinə birdəfəlik təsir nəticəsində məcmu 
gəlirin dəyişməsi prosesi tədqiq olunur. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir, 
(Çəki: 1)

keynsçilik nəzəriyyəsində rifahın multiplikatoru
kreativ gəlir multiplikasiyası
kreativ rifahın multiplikasiyası
keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatoru
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Rifah həcmi(W): (Çəki: 1)
W=WI/P
W=WI+P
W=WI+P
W=WI-P
W=P/WI

Sual: İctimai kreativ rifah hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
rifah indeksi və rifah həcmi
rifah indeksi və təshih edilmiş təhsil indeksi
işlərin təhsil səviyyəsi və rifah həcmi
təshih edilmiş təhsil indeksi və rifah həcmi
rifah indeksi və işlərin təhsil səviyyəsi



BÖLMƏ: #1506#01#08#03 
Ad #1506#01#08#03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İİ-də ümumi rifah multiplikatoru modeli nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
hər bir firmanın kollektivi multiplikatora malikdir
hər bir ailə multiplikatora malikdir 
cəmiyyətin hər bir üzvü multiplikatora malikdir 
iqtisadiyyatın hər bir sahəsi multiplikatora malikdir 
iqtisadiyyat bütövlükdə multiplikatora malikdir 

Sual: Keynsçilik modelində gəlir multiplikatoru .... prosesidir. (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalmayan sahələrində gəlirin 

artması 
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalmayan sahələrində gəlirin 

azalması 
iqtisadiyyatın bütün sahələrində gəlirin artması 
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalan sahələrində gəlirin artması 
iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalan sahələrində gəlirin 

azalması 

Sual: Qrafiki iqtisadi inkişaf nöqtənin ilkin vəziyyətdən son vəziyyətə yerini dəyişməsi 
ilə təsvir olunur. Yeni üçbucağın sahəsi (rifahın yeni qiyməti) köhnə üçbucağın 
sahəsinə münasibətdə necə dəyişir? (Çəki: 1)

sahələr bərabərdir
yeni sahə kiçikdir
köhnə sahə böyükdür
yeni sahə böyükdür 
köhnə sahə kiçikdir 

Sual: İnformasiya makroiqtisadiyyatında iqtisadi inkişaf - (Çəki: 1)
yaradıcı fəaliyyətin yüksəlməsidir
iqtisadiyyatda istehsal olunan nemətlərin məcmu dəyərlərinin zamana görə artma 

prosesidir 
ümumi rifahın zamana görə artma prosesidir 
əhalinin sağlamlığının yüksəlməsidir 
müəyyən dövr ərzində ümumi rifahın nisbi artımıdır. 

BÖLMƏ: #1506#01#09#02 
Ad #1506#01#09#02 



Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Könüllü hərəkəti necə müəyənləşdirmək olar? (Çəki: 1)
insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, ictimai faydalı hərəkət,sərbəst hərəkət
bioloji, siyasi və ya iqtisadi hərəkət, ictimai faydalı hərəkət
insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, sərbəst hərəkət
sərbəst hərəkət, ictimai faydalı hərəkət, bioloji, siyasi hərəkət
ictimai faydalı hərəkət,könüllü hərəkət

Sual: Mənfəətsiz təşkilat aşağıdakı xarakteristikalara malik olan təşkilatdır: (Çəki: 1)
məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına,maliyyələşdirilməyə 
kommersiya fəaliyyətinə, Direktorlar Şurasına, kollektivçilik əmsalına,vergi 

güzəştlərinə
maliyyələşdirilməyə, məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına, kommersiya 

fəaliyyətinə
vergi güzəştlərinə mülkiyyət formasına, məqsədə, mənfəətə, Direktorlar Şurasına
məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına,maliyyələşdirilməyə,kollektivçilik 

əmsalına,vergi güzəştlərinə,bağışlayanlar,kommersiya fəaliyyətinə, Direktorlar 
Şurasına 

Sual: Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlarlın növləri: (Çəki: 1)
fond vasitəçiləri,dini təsisatlar, qeyri-kommersiya tərəfdaşlığı, fond
xidmət sahəsi,siyasi təşkilatlar, muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,
fond vasitəçiləri, xidmət sahəsi, ictimai və dini təşkilatlar (birliklər)
fond vasitəçiləri,dini təsisatlar, xidmət sahəsi,siyasi təşkilatlar
dini təsisatlar, siyasi təşkilatlar, müəssisə,assosiasiya və ittifaq

Sual: Mənfəətsiz təşkilatların kommersiya fəaliyyətinə hansı məhdudiyyətlər qoyulur? 
(Çəki: 1)

kateqoriya maneəsi,müddət maneəsi,intellektual maneə,böyüklük maneəsi
kateqoriya maneəsi,müddət maneəsi, böyüklük maneəsi 
intellektual maneə,böyüklük maneəsi, kateqoriya maneəsi 
kateqoriya maneəsi, böyüklük maneəsi 
kateqoriya maneəsi,müddət maneəsi,intellektual maneə 

Sual: Qanun qeyri-kommersiya təşkilatlarının formalarını müəyyənləşdirir: (Çəki: 1)
 muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,assosiasiya və ittifaq,müəssisə ,qeyri-

kommersiya tərəfdaşlığı,dövlət korporasiyası,fond,ictimai və dini təşkilatlar (birliklər)
muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,assosiasiya və ittifaq,müəssisə ,qeyri-

kommersiya tərəfdaşlığı 



dövlət korporasiyası,fond,ictimai və dini təşkilatlar (birliklər), assosiasiya və ittifaq
muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,fond,ictimai və dini təşkilatlar (birliklər)
muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,dövlət korporasiyası, qeyri-kommersiya 

tərəfdaşlığı, fond

Sual: Qeyri-kommersiya təşkilatlarına göstərilən iqtisadi yardım formalarına daxildir: 
(Çəki: 1)

güzəştlərin verilməsi,dövlət və bələdiyyə əmlakından istifadə üçün ödənişlərdən 
tamamilə və ya qismən azad edilmə, dövlət və bələdiyyə sifarişlərinin müsabiqə 
əsasında qeyri-kommersiya təşkilatları arasında yerləşdirilməsi,qeyri-kommersiya 
təşkilatlarına maddi yardım göstərən vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə vergi 
ödənişlərində güzəştlər verilməsi.

vergilərin, gömrük rüsumlarının ödənilməsi, digər rüsumlar və ödənişlər üzrə 
güzəştlərin verilməsi, dövlət və bələdiyyə əmlakından istifadə üçün ödənişlərdən 
tamamilə və ya qismən azad edilmə

qeyri-kommersiya təşkilatlarına maddi yardım göstərən vətəndaşlara və hüquqi 
şəxslərə vergi ödənişlərində güzəştlər verilməsi, dövlət və bələdiyyə sifarişlərinin 
müsabiqə əsasında qeyri-kommersiya təşkilatları arasında yerləşdirilməsi

güzəştlərin verilməsi,dövlət və bələdiyyə əmlakından istifadə üçün ödənişlərdən 
tamamilə və ya qismən azad edilmə, dövlət və bələdiyyə sifarişlərinin müsabiqə 
əsasında qeyri-kommersiya təşkilatları arasında yerləşdirilməsi

güzəştlərin verilməsi, qeyri-kommersiya təşkilatlarına maddi yardım göstərən 
vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə vergi ödənişlərində güzəştlər verilməsi

Sual: İqtisadiyyatın sektor modelləri: (Çəki: 1)
ikisektorlu model, üçsektorlu model, dördsektorlu model, beşsektorlu model
ikisektorlu model, altısektorlu model, yeddisektorlu model, sektorların üçbucağı 

modeli 
dördsektorlu model, beşsektorlu model, altısektorlu model, yeddisektorlu model, 

sektorların üçbucağı modeli 
ikisektorlu model, üçsektorlu model, dördsektorlu model, sektorların üçbucağı 

modeli
ikisektorlu model, üçsektorlu model, dördsektorlu model, beşsektorlu model, 

altısektorlu model, yeddisektorlu model, sektorların üçbucağı modeli 

Sual: Sosial-mədəni sahənin əsas bölmələrini dəqiqləşdirin: (Çəki: 1)
səhiyyə, hüquqların qorunması,elm
təhsil, səhiyyə,mədəniyyət və incəsənət, elm 
maddi istehsal, təhsil,səhiyyə,hüquqların qorunması 
təhlükəsizlik,maddi istehsal,mədəniyyət və incəsənət, elm
təhsil,elm,səhiyyə

Sual: Sosial-mədəni sahənin əsas bölmələrini dəqiqləşdirin: (Çəki: 1)
səhiyyə, hüquqların qorunması,elm
təhsil, səhiyyə,mədəniyyət və incəsənət, elm 
maddi istehsal, təhsil,səhiyyə,hüquqların qorunması 
təhlükəsizlik,maddi istehsal,mədəniyyət və incəsənət, elm]



təhsil,elm,səhiyyə

Sual: Tarif sistemi-bu... (Çəki: 1)
tarif dərəcələrinin verilmiş qiymətlərinə əsasən tarif maaşının miqdarını müəyyən 

etməyə imkan verən alqoritmdir
amil əlamətlərinin istənilən toplusunu əmək haqqının müəyyən qiyməti ilə 

qarşılaşdırmağa imkan verən qaydalar və alqoritmlər sistemidir
əməyin ödənilməsinin baza səviyyəsi
məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına malik olan –təşkilatdır
Bütün cavablar düzgündür

Sual: Tarif cədvəlinin diapozonu nədir? (Çəki: 1)
maksimal və minimal taarif maaşlarının hasili
maksimal və minimal taarif maaşlarının cəmi
maksimal və minimal taarif maaşlarının nisbəti
maksimal və minimal taarif maaşlarının fərqi
Heç biri 

Sual: Sosial-mədəni sahələrin işçilərinin əməyinin ödənilməsinə çəkilən xərclər neçə 
göstərici ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

3
4
2
6
5

Sual: Reyqanomika siyasəti neçənci illərdə C.Buçun administrasiyası dövründə 
davam etdirilirdi? (Çəki: 1)

1950-ci illərdə
1960-ci illərdə
1970-ci illərin əvvəllərində
1980-ci illərin əvvəllərində
1990-cı illərin əvvəllərində

Sual: Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlar qrupuna aid deyil? (Çəki: 1)
fond vasitəçiləri
dini təsisatlar
xidmət sahəsinin təşkilatları
siyasi təşkilatlar
könüllü birlik

Sual: Təşəbbüskar yaradıcılıq fəaliyyətinə aiddir? (Çəki: 1)
rəssamın yaradıcılığı
musiqiçinin yaradıcılığı



alimin yaradıılığı
a,b,c variantlarının hamısı 
heç biri aid deyil

BÖLMƏ: #1506#01#09#03 
Ad #1506#01#09#03 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadiyyatın altısektorlu modelində təşkilatın məqsədinin iqtisadi təbiəti : (Çəki: 
1)

kölgə iqtisadiyyatı, ictimai sektor, sosial iqtisadiyyat
kooperativ, sosial iqtisadiyyat,
kiçik və orta sahibkarlıq,kölgə iqtisadiyyatı,sosial iqtisadiyyat
kooperativ,kiçik və orta sahibkarlıq,ictimai sektor,natural təsərrüfat
kooperativ,kiçik və orta sahibkarlıq,kölgə iqtisadiyyatı

Sual: İqtisadiyyatın altısektorlu modelində təşkilatın məqsədinin sosial təbiəti : (Çəki: 
1)

kölgə iqtisadiyyatı, ictimai sektor, sosial iqtisadiyyat
kooperativ, sosial iqtisadiyyat, kölgə iqtisadiyyatı
kiçik və orta sahibkarlıq,kölgə iqtisadiyyatı,sosial iqtisadiyyat
kooperativ,kiçik və orta sahibkarlıq,ictimai sektor,natural təsərrüfat
ictimai sektor,sosial iqtisadiyyat,natural təsərrüfat

Sual: Sosial-infrastruktur sahənin əsas bölmələrini dəqiqləşdirin: (Çəki: 1)
maddi istehsal, idarəetmə,hüquqların qorunması, səhiyyə
idarəetmə,hüquqların qorunması,təhlükəsizlik, elm
idarəetmə,hüquqların qorunması, təhsil,səhiyyə
təhlükəsizlik,maddi istehsal,mədəniyyət və incəsənət
idarəetmə,hüquqların qorunması,təhlükəsizlik,maddi istehsal

Sual: Xətti tarif cədvəli hansı parametrlərlə xarakterizə edilir: (Çəki: 1)
tarif dərəcələrinin sayı,tarif əmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu,tarif 

cədvəlinin diapazonu,tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dərəcəli tarif 
maaşı

tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dərəcəli tarif maaşı, tarif 
dərəcələrinin sayı

tarif cədvəlinin diapazonu, tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dərəcəli 
tarif maaşı

tarif dərəcələrinin sayı, birinci dərəcəli tarif maaşı, tarif əmsallarının toplusu



tarif dərəcələrinin sayı,tarif əmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu, birinci 
dərəcəli tarif maaşı

Sual: Reyqonomika nədir? (Çəki: 1)
İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi və siyasi hakimiyyət sistemidir
Ümumi kreativ rifah cəmiyyətinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini artıran dövlət 

siyasətidir. 
Sosial xidmət sisteminin dövlət maliyyələşdirilməsindən asılılığının azaldılmasına 

istiqamətlənən dövlət siyasətidir
Sosial müdafiə sisteminin dövlət maliyyələşdirilməsindən asılılığının 

azaldılmasına istiqamətlənən dövlət siyasətidir
Təhsil sisteminin dövlət maliyyələşdirilməsindən asılılığının azaldılmasına 

istiqamətlənən dövlət siyasətidir

Sual: Birinci dərəcəli tarif maaşı necə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
istehlak qiymətlərinin artması ilə
istehsal qiymətlərinin atrması ilə
bazar tarazlığı ilə
təhsil səviyyəsinin artması ilə
səhiyyə səviyyəsinin artması ilə

Sual: Bu yanaşmanın əsasında cəmiyyətin idarə olunmasında fəal iştirakı əks etdirən 
«ali» vətəndaşlıq prinsipi durur, bu ali vətəndaşlıq «aşağı» vətəndaşlığa qarşı 
qoyulmaqla, vətəndaşların hüquq normalarına əməl etməklərini nəzərdə tutur. Bu 
ifadə kommunitarizmin hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi.
cəmiyyət səxavətli respublika kimi.
cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cəmiyyət.
dini cəmiyyət.

Sual: Bu yanaşmanın tərəfdarları əsasən siyasi və inzibati rəhbərliyin optimal 
modellərinin axtarışı, eləcə də yerli və dövlət səviyyələrində siyasi institutların 
təkmilləşdirilməsi ilə məşğuldurlar,onları müasir cəmiyyətə hiss oluna biləcək təsir 
göstərə bilən daha nüfuzlu siyasi və iqtisadi strukturların təhlili maraqlandırır. Bu ifadə 
kommunitarizmin hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi.
cəmiyyət səxavətli respublika kimi.
cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cəmiyyət.
dini cəmiyyət.

Sual: Burada ailə, yerli icma, məktəb, kilsə kimi ənənəvi institutların xüsusi rolu 
vurğulanır, özü də ailə və ənənələrin əhəmiyyəti xüsusilə qeyd edilir, həmin institutlar 
çərçivəsində ənənələrin qorunub saxlanması siyasi həyatda iştiraka nisbətən, 



şəxsiyyətin təkmilləşdirilməsinin daha səmərəli vasitəsi hesab edilir. Bu ifadə 
kommunitarizmin hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi.
cəmiyyət səxavətli respublika kimi.
cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cəmiyyət.
dini cəmiyyət.

Sual: Bu yanaşmanın əsasında ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar, 
nüvə müharibəsinin sonrakı təsirləri, təbii resursların istismarı və digər amillərin təsiri 
nəticəsində yaranan hamılıqla məhvolma qorxusu durur. Bu ifadə kommunitarizmin 
hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi.
cəmiyyət səxavətli respublika kimi.
cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cəmiyyət.
dini cəmiyyət.

Sual: Bu istiqamətin nümayəndələri dində icma həyatının ən qədim və məhsuldar 
əsası olduğunu görurlər, Allaha münasibətdə yaranan və beləliklə icmanın 
fəaliyyətinə yüksək məna verən transendent dəyərlərin mövcud olmasını qəbul 
edirlər. Bu ifadə kommunitarizmin hansı növünə aiddir, (Çəki: 1)

cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi.
cəmiyyət səxavətli respublika kimi
cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cəmiyyət.
dini cəmiyyət.

Sual: Bu yanaşmanın tərəfdarları hesab edirlər ki, insanlar icma şəklində birliyə cəhd 
etməli və bundan savayı anlamalıdırlar ki, insanın kamil olmaması bu məqsədə 
çatmanı qeyri-mümkün edir. Bu ifadə kommunitarizmin hansı növünə aiddir (Çəki: 1)

cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi.
cəmiyyət səxavətli respublika kimi.
cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi.
qlobal cəmiyyət.
eksistensial cəmiyyət.

Sual: İşsizlərin təhsil indeksi(EIU): (Çəki: 1)
EIU=EUxU
EIU=EU/U
EIU=EU+U
EIU=EU-U
EIU=EI+EU



Sual: Vaxt büdcəsi haqqında məlumatların əsas mənbəyi olan dövlət statistika 
orqanlarının və müstəqil sosioloqların apardıqları seçmə müayinələr ilk dəfə neçənci 
illərhəyata keçirilmişdir? (Çəki: 1)

1910-cu illərdə
1920-ci illərdə
1930-cu illərdə
1940-ci illərdə
1950-ci illərdə

BÖLMƏ: #1506#01#10#02 
Ad #1506#01#10#02 

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

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: Yekdil qərar o zaman qəbui edilir ki,: (Çəki: 1)
daxili məsrəflər minimumdur
dəstək qrupunun çəkisi 50%-ə bərabərdir
dəstək qrupunun çəkisi minimumdur
dəstək qrupunun çəkisi 100 %-ə bərabərdir
daxili məsrəflər maksimumdur

Sual: Yekdil qərar o zaman qəbui edilir ki,: (Çəki: 1)
daxili məsrəflər minimumdur
kənar məsrəflər maksimumudur
dəstək qrupunun çəkisi minimumdur
kənar məsrəflər 0-a bərabərdir
daxili məsrəflər 0-a bərabərdir 

Sual: Yekdil qərar o zaman qəbui edilir ki,: (Çəki: 1)
dəstək qrupunun çəkisi maksimumudur
kənar məsrəflər 0-a bərabərdir 



dəstək qrupunun çəkisi 100 %-ə bərabərdir 
daxili məsrəflər maksimumudur
dəstək qrupunun çəkisi maksimumudur, dəstək qrupunun çəkisi 100 %-ə 

bərabərdir, daxili məsrəflər maksimumudur, kənar məsrəflər 0-a bərabərdir

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: Aşağlda sadalananlardan hansıları elektron demokratiyanın prinsiplərinə 
daxildir: (Çəki: 1)

nümayəndəlik
çoxluq prinsipi
səsvermədə cismən iştirak 
hakimiyyət orqanlarının dinamikliyi 
mərkəzləşdirmə

Sual: Aşağlda sadalananlardan hansıları elektron demokratiyanın prinsiplərinə 
daxildir: (Çəki: 1)

konsensus prinsipi 
səsvermədə cismən iştirak
çoxluq prinsipi 
bir nəfər – bir səs 
nümayəndəlik

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: Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür? (Çəki: 1)
dəstək qrupunun çəkisi minimal olduğu halda 
dəstək qrupunun çəkisi maksimal olduğu halda
daxili məsrəflər maksimal olduğu halda 
kənar məsrəflər minimal olduğu halda
dəstək qrupunun çəkisi və daxili məsrəflər minimal olduğu halda

Sual: Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür? (Çəki: 1)



dəstək qrupunun çəkisi minimal olduğu halda 
kənar məsrəflər maksimal olduğu halda 
daxili məsrəflər minimal olduğu halda 
narazı fərdlərin sayı maksimal olduğu halda 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür? (Çəki: 1)
dəstək qrupunun çəkisi maksimal olduğu halda
dəstək qrupunun çəkisi 100%-ə bərabər olduğu halda
kənar məsrəflər sıfra bərabər olduğu halda
daxili məsrəflər maksimal olduğu halda 
doğru cavab yoxdur

Sual: Yekdil qərar nə zaman mümkündür? (Çəki: 1)
dəstək qrupunun çəkisi minimal olduğu halda 
kənar məsrəflər maksimal olduğu halda 
daxili məsrəflər minimal olduğu halda 
narazı fərdlərin sayı maksimal olduğu halda 
doğru cavab yoxdur

Sual: Yekdil qərar nə zaman mümkündür? (Çəki: 1)
narazı fərdlərin sayı maksımal olduğu halda 
dəstək qrupunun çəkisi maksimal olduğu halda 
daxili məsrəflər minimal olduğu halda 
doğru cavab yoxdur
kənar məsrəflər maksimal olduğu halda 

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#10#03 
Ad #1506#01#10#03 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İctimai seçim prosedurlarına daxildir: (Çəki: 1)
sadə çoxluq, nisbi çoxluq, bəyənilən (təqdir edilən) səsvermə, ardıcıl bəyənilən 

səsvermə, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə,
sadə çoxluq, nisbi çoxluq, bəyənilən (təqdir edilən) səsvermə, Bord proseduru, 

Kondorse proseduru
sadə çoxluq, nisbi çoxluq, bəyənilən (təqdir edilən) səsvermə, ardıcıl bəyənilən 

səsvermə, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə,Bord proseduru,Kondorse proseduru, 
səslərin sadə verilməsi,səslərin çoxsəviyyəli verilməsi

sadə çoxluq, nisbi çoxluq, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə, səslərin sadə 
verilməsi,səslərin çoxsəviyyəli verilməsi, Bord proseduru

nisbi çoxluq, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə, səslərin sadə verilməsi, Kondorse 
proseduru, ardıcıl bəyənilən səsvermə



Sual: Ənənəvi demokratiyanın əsas prinsipləri: (Çəki: 1)
bir nəfər – bir səs, nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi,bir 

mütəxəssis – bir səs,birbaşa demokratiya
bir nəfər – bir səs, ənənəvi demokratiyanın dəyişməzliyi,alternativlərin 

formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının birləşdirilməsi
nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi, elektron səsvermə, 

yarıbirbaşa demokratiya 
bir nəfər – bir səs, nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi, 

mərkəzləşdirmə, hakimiyyət orqanlarının sabitliyi, ənənəvi demokratiyanın 
dəyişməzliyi,alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının 
birləşdirilməsi

bir nəfər – bir səs, nümayəndəlik, ənənəvi demokratiyanın dəyişməzliyi, çoxluq 
prinsipi, elektron səsvermə

Sual: Elektron demokratiyanın əsas prinsipləri: (Çəki: 1)
bir mütəxəssis – bir səs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya, 

demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi, bir nəfər – bir səs, nümayəndəlik
bir mütəxəssis – bir səs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya ,elektron 

səsvermə, konsensus prinsipi, əks-mərkəzləşdirmə, hakimiyyət orqanlarının 
dinamikliyi, alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının bölünməsi, 
demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi

bir mütəxəssis – bir səs, birbaşa demokratiya, alternativlərin formalaşdırılması və 
seçilməsi funksiyalarının bölünməsi, demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi

bir mütəxəssis – bir səs, birbaşa demokratiya, hakimiyyət orqanlarının 
dinamikliyi, elektron səsvermə, konsensus prinsipi, əks-mərkəzləşdirmə

nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi, bir mütəxəssis – bir 
səs, birbaşa demokratiya, əks-mərkəzləşdirmə

Sual: Sosial-mədəni sahədə əmək haqqı amillərinə nə daxildir: (Çəki: 1)
yaşayış minimumunun kəmiyyəti, əlverişsiz əmək şəraiti,sosial-mədəni sahə, 

əməyin cari məhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, işçinin statusu,əlavə işlərin yerinə 

yetirilməsi
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, əməyin cari 

məhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, yaşayış 

minimumunun kəmiyyəti, əlverişsiz əmək şəraiti,sosial-mədəni sahə,təşkilatının 
statusu,işçinin statusu,əlavə işlərin yerinə yetirilməsi, əməyin cari məhsuldarlığı

ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı,sosial-mədəni sahə,təşkilatının 
statusu, əməyin cari məhsuldarlığı, yaşayış minimumunun kəmiyyəti

Sual: Konsensus prinsipi nədir? (Çəki: 1)
ictimai qərarların qəbulunda azlığlın rəyinin nəzərə alınması
ictimai qərarların qəbulunda çoxluğun rəyinin nəzərə alınması
ictimai qərarların qəbulunda mütəxəssislərin rəyinin nəzərə alınması
ictimai qərarların qəbulunda sahibkarların rəyinin nəzərə alınması
ictimai qərarların qəbulunda rəhbərliyin rəyinin nəzərə alınması



Sual: İctimai seçimin daxili məsrəfləri nəyi bildirir? (Çəki: 1)
dəstək qrupunun formalaşdırılması ilə əlaqədar məsrəfləri
dəstək qrupunun formalaşdırılması və fərdi istəklərə dair informasiyanın 

nümayişi, mübadiləsi ilə bağlı məsrəfləri
ictimai seçimin reallaşdırılması nəticəsində ayrı-ayrı fərdlərin sərf etdiyi 

məsrəfləri
fərdi istəklərə dair informasiyanın nümayişi ilə əlaqədar məsrəfləri
dəstək qrupunun üzvləri arasında şəxslərarası qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması ilə 

bağlı məsrəfləri

Sual: İctimai seçimin kənar məsrəfləri nəyi bildirir? (Çəki: 1)
ictimai seçimin reallaşdırılması nəticəsində ayrı-ayrı fərdlərin sərf etdiyi 

məsrəfləri
dəstək qrupunun formalaşdırılması və fərdi istəklərə dair informasiyanın 

nümayişi, mübadiləsi ilə bağlı məsrəfləri
təkbaşına qərarın reallaşması nəticəsində ayrı-ayrı fərdlərə məxsus məsrəfləri
dəstək qrupunun formalaşdırılması ilə bağlı məsrəfləri
fərdi istəklərə dair informasiyanın nümayişi və mübadiləsi ilə bağlı məsrəfləri

Sual: İctimai seçim proseduru - ... : (Çəki: 1)
verilmiş alternativlər çoxluğundan yeganə alternativi seçməyə imkan verən 

alqoritmdir. 
verilmiş variantlar çoxluğundan istənilən variantın seçilməsi alqoritmidir.
verilmiş variantlar çoxluğundan bütün düzgün variantları seçməyə imkan verən 

alqoritmdir.
verilmiş alternativlər çoxluğundan bütün düzgün variantların seçilməsi 

alqoritmidir. 
verilmiş alternativlər çoxluğundan istənilən variantın seçilməsi alqoritmidir.

Sual: Ənənəvi demokratiya aşağıdakı prinsiplər üzərində qurulmuşdur: 1) Bərabərlik 
prinsipi 2) Birbaşa demokratiya 3) Yarıbaşına demokratiya 4) “Bir nəfər –bir səs” 5) 
Nümayəndəlik 6) Konsensus prinsipi (Çəki: 1)

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

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#11#03 
Ad #1506#01#11#03 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İntellektual mülkiyyətin termini ilk olaraq kimlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır 
(Çəki: 1)

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

Sual: İntellektual mülkiyyət özündə hansı mülkiyyət növlərini birləşdirir (Çəki: 1)
müəllif hüququ, patent hüququ, mülki dövriyyə, ənənəvi olmayan intellektual 

obyektləri
 müəllif hüququ, patent hüququ
müəllif hüququ, patent hüququ, mülki dövriyyə
müəllif hüququ, patent hüququ, ənənəvi olmayan
düzgün cavab yoxdur

Sual: Müəllif hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)



yaradıcılığın azad olması, müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqlqrı ilə 
uzlaşması, müəllifin şəxsi-qeyri əmiak hüqunun özgəninkiləşdirilməzliyi, müəllif 
müqaviləsinin azadlığı

yaradıcılığın azad olması, müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqlqrı ilə 
uzlaşması

müəllifin şəxsi-qeyri əmiak hüqunun özgəninkiləşdirilməzliyi, müəllif 
müqaviləsinin azadlığı

müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqlqrı ilə uzlaşması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında qanun ibarətdir (Çəki: 1)
5 bölmədən və 47 maddədən
4 bölmədən və 41 maddədən
6 bölmədən və 42 maddədən
5 bölmədən və 46 maddədən
7 bölmədən və 40 maddədən

Sual: İntellektual mülkiyyət - ...: (Çəki: 1)
xüsusi mülkiyyətlə fərdi mülkiyyətin arasında olan formadır
xüsusi və fərdi mülkiyyət formalarının xarakterik cəhətlərinə malikdir
intellektual fəaliyyətin nəticələri üzərində həm şəxsi, həm də əmlak xarakterli 

müstəsna hüquqların məcmusudur
yaradıcı fəaliyyətin nəticələri, habelə onlara bərabər tutulan obyektlər üzərində 

həm şəxsi, həm də əmlak xarakterli müstəsna hüquqların məcmusudur 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Patent hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1)
patentləşdirilmiş obyektdən istifadə üzərində müstəsna hüququn tanınması
yalnız rəsmi qaydada patent qabiliyyətli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların 

mühafizə edilməsi 
təkcə patent verənlərin deyil, həm də ixtiraların həqiqi yaradıcılarının hüquq və 

mənafelərinin qorunması
həm patent sahibinin, həm də cəmiyyətin maraqlarının ağlabatan balansının 

gözlənilməsi
bütün cavablar doğrudur 

Sual: Patent hüququnun əsas funksiyalarına aiddir: 1) elmi əsərlərin yaradılması üzrə 
fəaliyyətin həvəsləndirilməsi 2) texniki qərarların mühafizəsi 3) cəmiyyətin 
maraqlarına uyğun əsərlərin geniş istifadəsi üçün şəraitin yaradılması 4) bədii-
konstruktor qərarlarının mühafizəsi (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: #1506#01#12#02 



Ad #1506#01#12#02 

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir (Çəki: 1)
firmanın fəaliyyəti birbaşa ondan asılı olsun
intiutsiyaya əsaslanan biliklərə
işgüzar biliklərə
xüsusi növ biliklərə
düzgün cavab yoxdur

Sual: İşgüzar biliklər (Çəki: 1)
məqsədyönlü istiqamətlənmiş fəaliyyətlə bağlı toplanməş potensialdır
verilənlər əsasında formalaşmış biliklərdir
ümuminöv biliklərdir
xüsusi növ biliklərdir
təhlillər toplusu

Sual: Daxili informasiyanın əsas növləri (Çəki: 1)
istehsal, əmək resursları, daxili maliyyə
istehsal, daxili maliyyə
vergiqoyma və tənzimləmə
makroiqtisadi və geosiyasi
tədarükçülər

Sual: Firmanın idarə olunmasının hansı strukturu göstərilmişdir (Çəki: 1)
iyerarxik
səthi
şəbəkə
dairəvi
düzgün cavab yoxdur

Sual: Firmanın idarə olunmasının hansı strukturu göstərilmişdir (Çəki: 1)
səthi
iyerarxik
şəbəkə
dairəvi
düzgün cavab yoxdur



Sual: Xarici informasiyanın əsas növləri hansılardır (Çəki: 1)
bazar, rəqiblər, makroiqtisadi və geosiyasi, tədarükçülər, xarici maliyyə, 

vergiqoyma və tənzimləmə haqqında
bazar, rəqiblər, makroiqtisadi və geosiyasi
tədarükçülər, xarici maliyyə, vergiqoyma 
istehsal haqqında, daxili maliyyə, rəqiblər, bazarlar haqqında
düzgün cavab yoxdur

Sual: Makroiqtisadi və geosiyası informasiya özündə hansı informasiyanı birləşdirir 
(Çəki: 1)

tədarükçülər haqqında
valyuta məzənnələri
rəqiblər haqqında
əmək resursları haqqında
düzgün cavab yoxdur

Sual: İstehsal haqqında informasiya özündə hansı məlumatları birləşdirir (Çəki: 1)
istehsal qüvvələri, məsrəflər, tullantılar, keyfiyyətlə bağlı 
istehsal qüvvələri, məsrəflər, dünya maliyyə bazarları
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti, məsrəflər, keyfiyyətlə bağlı 
istehsal qüvvələri, tullantılar, daxili maliyyə bazarları
düzgün cavab yoxdur

Sual: İnformasiya ilə bağlı işlər hansı hissələrdən ibarətdir (Çəki: 1)
daxil olma, komunikasiya, informasiyaya giriş 
axtarış, informasiyanın bir formadan digər formaya salınması
axtarış, işlənmə, saxlanma
informasiyanın redaktəsi, saxlanması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Bilik vərdişlərinə aiddir (Çəki: 1)
biliklərin əldə edilməsi, yaradılması, tətbiqi
biliklərin əldə edilməsi, tətbiqi
biliklərin yaradılması, tətbiqi
yeni bilik mənbələrinin axtarışı, tətbiqi
düzgün cavab yoxdur

Sual: İnformasiya ilə bağlı işlərə aiddir: (Çəki: 1)
daxilolma, kommunikasiya, emal
mühafizə, təhlükəsizlik, saxlanma
axtarış, çıxış, təhlükəsizlik
təhlükəsizlik, giriş, çıxış 
axtarış, etibarlılıq, kommunikasiya



Sual: İfadəni tamamlayın: “Bilik vərdişləri işçinin bilikləri əldə etmək və yaratmaq 
vərdişləridir, ... vərdişləridir” (Çəki: 1)

bilikləri idarə etmək
bilikləri təşkil və tətbiq etmək 
çeviklik
hakimiyyəti idarə etmək
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bilik vərdişlərinə malik işçilər hansı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunurlar? (Çəki: 
1)

çeviklik
hakimiyyət
virtual məkanda tez-tez işləmə
fərdiyyətçilik
bütün cavablar doğrudur

Sual: Qlobal menecment paradiqmasının əsas tərkib hissəsini göstərin: (Çəki: 1)
prosesin reinjinirinqi 
tam müştəri yönümü 
şirkətlərin daxilində fəaliyyət göstərən bazarlar 
güzəştlərin aradan qaldırılması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Şirkət ənənəvi proqnozlaşdırmadan və planlaşdırmadan imtina edir, çünki 
çevikliyi və “onlayna” reaksiya vermək qabiliyyətini mütəxəssislərin səlahətlərinin 
mühüm sferalarına çevirir, ənənəvi proqnozlaşdırma da kütləvi istehlak bazarları kimi 
öz əhəmiyyətini itirir: minlərlə istehlakçının davranışını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək 
olar, lakin onların az saylı tərkibinin davranışını öncədən proqnozlaşdırmaq olmur-bu, 
seçim ölçülərinin azalması nəticəsində baş verir. Bu ifadə qlobal menecment 
paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

şirkət daxilində işləyən bazarlar
tədarükçülərin inteqrasiyası
güzəştlərin ləğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrə idarəetmə
korporativ dinamika

Sual: Korporasiyanın informasiyası artıq gizli və ya məxfi deyil, lakin idarəetmədə 
vacib bir vasitə kimi onun əhəmiyyəti artır, informasiya hamı üçün əlverişli olmalı 
şirkət daxilində yayılmalı və ötürülməlidir; yalnız onda işçilər şirkətin uğurlarına və 
uğursuzluqlarına bilavasitə yenilik gətirəcək. Bu ifadə qlobal menecment 
paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

şirkət daxilində işləyən bazarlar
tədarükçülərin inteqrasiyası
güzəştlərin ləğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrə idarəetmə
korporativ dinamika



Sual: Keyfiyyət, maya dəyəri, çeviklik, məhsuldarlıq və vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilmə 
kimi xüsusiyyətləri təkmilləşdirməyə (özü də hamısını birdən) imkan yaradır, 
xüsusiyyətlərin belə bütöv toplusunu ayrı-ayrı komponentlərə bölmək olmaz, əgər 
əmtəə və ya xidmət çox bahadırsa və ya qlobal müştəri onları çox gec əldə edirsə, 
onda o, yüksək keyfiyyətlə maraqlanmayacaq. Bu ifadə qlobal menecment 
paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

şirkət daxilində işləyən bazarlar
tədarükçülərin inteqrasiyası
güzəştlərin ləğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrə idarəetmə
korporativ dinamika

Sual: Klassik şaquli inteqrasiya zamanı tədarükçülər fiziki olaraq birləşirlər, onların 
idarə olunması və işləməsi isə avtonom və müstəqil olaraq qalır. Tədarükçülərin 
əmtəələri, tərkib hissələri və xidmətləri istifadəyə və son məlumatın komponenti kimi 
(tədarükçülərin özü tərəfindən) cəlb olunana qədər onların əmlakı olaraq qalır. Bu 
ifadə qlobal menecment paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

şirkət daxilində işləyən bazarlar
tədarükçülərin inteqrasiyası
güzəştlərin ləğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrə idarəetmə
korporativ dinamika

Sual: Avtonom komandalar növbəti prinsiplərə əsaslanır: xarici bazarların qiymətləri, 
müstəqil danışıqlar aparan vasitəçilər, daxili rəqabət, fasiləsiz formalaşma, biznes-
mühitə və şəraitə daha səmərəli uyğunlaşmaq üçün komandaların və onlardan ibarət 
şəbəkələrin təkrar formalaşması. Xarici tədarükçülər və müştərilər bilavasitə 
korporasiyanın daxili müştərilərilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Bu ifadə qlobal 
menecment paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

şirkət daxilində işləyən bazarlar
tədarükçülərin inteqrasiyası
güzəştlərin ləğvi
“açıq kitab” prinsipi üzrə idarəetmə
korporativ dinamika

Sual: İstehsal prosesinin bir hissəsi, müəssisənin məqsədi, strategiyanın hərəkət 
verici qüvvəsi, əmtəə və xidmətlərin keyfiyyətinin, nomenklaturanın genişliyinin və 
qiymətlərin son münsifinə çevrilir, alıcının əlində olan əmtəə hələ də istehsal 
prosesinin tərkib hissəsidir, alıcılar əmtəənin konstruksiyasına, istehsalın 
planlaşdırılmasına, satışdan sonrakı xidmətə, təmir və təkrar istifadəyə böyük 
yeniliklər gətirir. Bu ifadə qlobal menecment paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə 
aiddir, (Çəki: 1)

müştərilərin inteqrasiyası
avtonom komandalar və özəklər
müştəriyə tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya



Sual: Reinteqrasiya proseslərinin üfiqi təşkili qarşılıqlı fəaliyyət göstərən istehsal 
prosesinə malik komandalardan ibarət şəbəkə strukturunu təcəssüm etdirir, 
cavabdehlik, yaradıcılıq üsulu və özünüidarəetmə komanda üsulunun əsas 
xüsusiyyətləridir, onlar hökumətin ierarxik strukturundan çox bazar iqtisadiyyatı 
şərtlərinə daha yaxşı cavab verir. Bu ifadə qlobal menecment paradiqmasının hansı 
tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

müştərilərin inteqrasiyası
avtonom komandalar və özəklər
müştəriyə tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Hər bir xüsusi müştəri və ya müştərilərin əlaqələndirilmiş qrupu ayrıca bazara 
çevrilir, bu dəyişiklik “Bazarlar deyil, insanlar alır” kəlamı ilə təsvir olunur, fərdi 
sifarişlə istehsal olunan əmtəələr, müştəri tərəfindən nəzarət olunan istehsalın 
bitməsi prosesi və xidmətlərin göstərilməsi, özünəxidmət və “özün elə” prinsipi və s. 
bu kimi hadisələr istehsal məqsədlərinin və üsullarının tam islahatlaşdırılmasını 
təcəssüm etdirir. Bu ifadə qlobal menecment paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə 
aiddir, (Çəki: 1)

müştərilərin inteqrasiyası
avtonom komandalar və özəklər
müştəriyə tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Xidmətlərin istehsalı və göstərilməsi prosesləri reinteqrasiyaya məruz qalır, 
ayrı-ayrı əməliyyatlar daha iri bloklarda birləşir, bu zaman addımların və xüsusi 
hissələrin sayı azalır, məhsulun dəyərinə yeniliklər gətirməyən əməliyyatlar isə ləğv 
olunur, texnoloji nöqteyi nəzərdən proses möhkəmlənməlidir, onun strukturu isə 
iqtisadi meyarlar nəzərə alınmaqla dəyişikliklərə məruz qalır. Bu ifadə qlobal 
menecment paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 1)

müştərilərin inteqrasiyası
avtonom komandalar və özəklər
müştəriyə tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi
üfiqi korporasiya

Sual: Hakimiyyət ierarxiyasının pillələri ləğv olunur, funksional təşkilatın piramidaları 
üfiqi prinsipə görə daha səthi və təşkilatlanmış olur, şəbəkə strukturlu korporasiyalar 
yaranır, bu proses yarımbölmələrin, funksiyaların, departamentlərin, ştat 
mütəxəssislərinin və ya ekspertlərinin deyil, bütün təşkilatın yeni dominantını təqdim 
edir. Bu ifadə qlobal menecment paradiqmasının hansı tərkib hissəsinə aiddir, (Çəki: 
1)

müştərilərin inteqrasiyası
avtonom komandalar və özəklər
müştəriyə tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi



üfiqi korporasiya

Sual: biliklərin tədbiqi vərdişləri…............ Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı 

biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;
yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların 

layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və biliklərin əldə edilməsi 
vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq; 

yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırması, nəzarəti, təşkili və 
onlara rəhbərlik məsələlərinə toxunur. Biliklərin təşkil olunmamış həcmlərinin 
strukturlaşdırılması və istifadə üçün əlverişli formaya gətirilməsi də buraya daxildir; 

işin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdırlar və qoyulmuş 
məsələdən asılı olurlar. Bu məsələlər qismində yeni məhsulların yaradılması, 
firmaların struktur cəhətdən yenidən təşkilinin aparılması və s. belə məsələlərdən 
çıxış edə bilər.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: biliklərin təşkili vərdişləri…............ Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı 

biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;
yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların 

layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və biliklərin əldə edilməsi 
vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq; 

yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırması, nəzarəti, təşkili və 
onlara rəhbərlik məsələlərinə toxunur. Biliklərin təşkil olunmamış həcmlərinin 
strukturlaşdırılması və istifadə üçün əlverişli formaya gətirilməsi də buraya daxildir; 

işin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdırlar və qoyulmuş 
məsələdən asılı olurlar. Bu məsələlər qismində yeni məhsulların yaradılması, 
firmaların struktur cəhətdən yenidən təşkilinin aparılması və s. belə məsələlərdən 
çıxış edə bilər.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: biliyin yaradılması vərdişləri…............ Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı 

biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;
yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların 

layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və biliklərin əldə edilməsi 
vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq; 

yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırması, nəzarəti, təşkili və 
onlara rəhbərlik məsələlərinə toxunur. Biliklərin təşkil olunmamış həcmlərinin 
strukturlaşdırılması və istifadə üçün əlverişli formaya gətirilməsi də buraya daxildir; 

işin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdırlar və qoyulmuş 
məsələdən asılı olurlar. Bu məsələlər qismində yeni məhsulların yaradılması, 
firmaların struktur cəhətdən yenidən təşkilinin aparılması və s. belə məsələlərdən 
çıxış edə bilər.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil



Sual: biliklərin əldə edilməsi vərdişləri .......... Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı 

biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;
yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların 

layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və biliklərin əldə edilməsi 
vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq; 

yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırması, nəzarəti, təşkili və 
onlara rəhbərlik məsələlərinə toxunur. Biliklərin təşkil olunmamış həcmlərinin 
strukturlaşdırılması və istifadə üçün əlverişli formaya gətirilməsi də buraya daxildir; 

işin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdırlar və qoyulmuş 
məsələdən asılı olurlar. Bu məsələlər qismində yeni məhsulların yaradılması, 
firmaların struktur cəhətdən yenidən təşkilinin aparılması və s. belə məsələlərdən 
çıxış edə bilər.

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

Sual: Firmalar informasiyadan neçə məqsədlə istifadə edir? (Çəki: 1)
2
3
4
6
5

Sual: Kənar informasiyanın əsan növlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
bazar informasiyası
rəqiblə haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tədarükçülər haqqında informasiya
kənar maliyyə informasiyası

Sual: Daxili informasiyanın əsas növlövlərinə aiddir? (Çəki: 1)
bazar informasiyası
rəqiblə haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tədarükçülər haqqında informasiya
kənar maliyyə informasiyası

Sual: Biliyin neçə növünü ayırd edirlər: (Çəki: 1)
5
6
7
2
3

BÖLMƏ: #1506#01#12#03 
Ad #1506#01#12#03 

Suallardan 18



Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Biliyin neçə növü var (Çəki: 1)
altı
üc
beş
yeddi
düzgün cavab yoxdur

Sual: İmplisit biliklər hansı biliklərdir (Çəki: 1)
müəmmalı, təşkilatlandırılmamış
aydın təşkilatlandırılmış
fərdin iş yerinə gətirdiyi və ya məsələnin həllində tətbiq etdiyi
bazar dəyərinə malik olan biliklər
düzgün cavab yoxdur

Sual: Eksplisit biliklər hansı biliklərdir (Çəki: 1)
aydın təşkilatlanmış biliklər
müəmmalı, təşkilatlandırılmamış
bazar dəyərinə malik olan biliklər
iqtisadi siyasi biliklər
düzgün cavab yoxdur

Sual: Qlobal menecment paradiqması (Çəki: 1)
milli dəyərlərin qorunduğu sistemdir
milli dəyərlərin qorunduğu və inkişaf etdirildlyi sistemdir
milli maraqların üstün tutulduğu sistemdir
qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş sistemdir
düzgün cavab yoxdur

Sual: Doğru mülahizəni göstərin: (Çəki: 1)
Tədarükçülər haqqında informasiya – valyuta məzənnələrinə, səhmlərin 

məzənnələrinin dinamikasına, kapitalların bazardakı hərəkətinə dair informasiyanı 
əhatə edir.

Makroiqtisadi və geosiyasi informasiya – müxtəlif ölkələrin sosial-iqtisadi 
siyasətinin dəyişməsinə, milli və dünya maliyyə bazarlarının, əmək bazarlarının 
inkişaf meyillərinə dair informasiyanı əhatə edir.

Xarici maliyyə informasiyası – tədarükün məsrəfləri, etibarlılığı, keyfiyyəti və vaxtı 
kimi aspektlərin üzərində qurulmuşdur.

Vergiqoyma və tənzimləmə haqqında informasiya – həm konkret (bir firmanın 
vəziyyəti), həm də ümumi (məhsulun dünya bazarında meyilləri) ola bilər.



İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mənfəətə və məsrəflərə, 
əmlaka və öhdəliklərə dair əsas informasiyanı, habelə maliyyə göstəricilərinin geniş 
spektrini əhatə edir. 

Sual: Doğru mülahizəni göstərin: (Çəki: 1)
İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mənfəətə və məsrəflərə, 

əmlaka və öhdəliklərə dair əsas informasiyanı, habelə maliyyə göstəricilərinin geniş 
spektrini əhatə edir. 

Daxili maliyyə informasiyası – istehsalın səmərəliliyinə və məhsuldarlığa, istehsal 
güclərinə, məsrəflərə, istehsal tullantılarına və keyfiyyətə dair məlumatları əhatə 
edir.

Əmək resursları haqqında informasiya – işçi heyətinin təlimi və ixtisas səviyyəsi, 
mənəvi vəziyyət və kadrlarla təminata çəkilən xərclər kimi aspektlər üzərində 
qurulmuşdur.

Tədarükçülər haqqında informasiya – valyuta məzənnələrinə, səhmlərin 
məzənnələrinin dinamikasına, kapitalların bazardakı hərəkətinə dair informasiyanı 
əhatə edir.

Xarici maliyyə informasiyası – tədarükün məsrəfləri, etibarlılığı, keyfiyyəti və vaxtı 
kimi aspektlərin üzərində qurulmuşdur.

Sual: İşgüzar bilik ... : (Çəki: 1)
axtarış, təhlil, strukturlaşdırma, saxlanma və manipulyasiyadır
əlaqələndirilmiş məqsədyönlü fəaliyyət üçün toplanmış potensialdır
firmanın fəaliyyətinin nəticələrinin asılı olduğu informasiyadır
bilik yaradılması üçün hərəkətə gətirilməmiş “xammal” ehtiyatlarıdır
işlənmiş və cəmləşdirilmiş, sonra isə rəhbərlik tərəfindən qərarların qəbulu üçün 

bilavasitə və ya potensial faydalı olan məlumatlar şəklində qavranılacaq üsulla 
təqdim edilən məlumatlardır. 

Sual: Dövlət təhsili vəsaitləri ilə təmin olunur, məhdud sayda adamların sahib olduğu 
xüsusi biliklərdir, arifmetikanın əsasları bu biliyə aid nümunədir. Bu ifadə biliyin hansı 
növünə aid edilir, (Çəki: 1)

makro - mikro
bazar-qeyri-bazar
fərdi-qrup.
eksplisit-implisit.
mənimsənilmiş–xüsusiləşdirilmiş.

Sual: Biliklər məhsulda cəmləşmişdir və onun başlıca komponentlərindən birini təmsil 
edir, onlar öz-özünə istifadə oluna bilməz, bilik məhsuldan ayrılmış və məhsuldan 
asılı olmayaraq, istifadə oluna bilər, məhsulların bö yük əksəriyyətinə biliklərin hər 
ikisinin formasının müəyyən elementləri məxsusdur. Bu ifadə biliyin hansı növünə aid 
edilir, (Çəki: 1)

makro - mikro
bazar-qeyri-bazar
fərdi-qrup.
eksplisit-implisit.



mənimsənilmiş–xüsusiləşdirilmiş.

Sual: Bu meyar biliyin bazarda hansısa bir dəyərə malik olub-olmamasını əks etdirir, 
fundamental elmi nəzəriyyələr ənənəvi anlamda bazar bilikləri deyildir, lakin onlar 
firmanın fəaliyyəti üçün heç də əhəmiyyətli deyildir. Bu ifadə biliyin hansı növünə aid 
edilir, (Çəki: 1)

makro - mikro
bazar-qeyri-bazar
fərdi-qrup.
eksplisit-implisit.
mənimsənilmiş–xüsusiləşdirilmiş.

Sual: Yalnız bir insana məxsus, onun iş yerinə gətirdiyi və ya məsələnin həllində 
tətbiq etdiyi biliklərdir, çünki qrup biliyin keyfiyyətini artıran sintez gücünə malikdir. Bu 
ifadə biliyin hansı növünə aid edilir, (Çəki: 1)

makro - mikro
bazar-qeyri-bazar
fərdi-qrup
eksplisit-implisit.
mənimsənilmiş–xüsusiləşdirilmiş.

Sual: Bu bilik-aydın, təşkilatlandırılmış bilikdir, bilik-müəmmalı, təşkilatlandırılmamış 
bilikdir. Onun mahiyyəti növbəti təsdiqdə özünü tapır: “Biz sözlə ifadə edə 
biləcəyimizdən daha çox bilirik”, ənənəvi düşüncə biliyin digər formalarını yalnız ona 
görə təcrid edə və ya zəiflədə bilər. Bu ifadə biliyin hansı növünə aid edilir, (Çəki: 1)

makro - mikro
bazar-qeyri-bazar
fərdi-qrup
eksplisit-implisit.
mənimsənilmiş–xüsusiləşdirilmiş.

Sual: “biliklərə malik işçilər”in çeviklik xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı 
aiddir, (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.

işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif 

kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də menecment onlara prosesin 
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır. 

biliklərə malik olan işçi biliklərin yaradılması və əldə edilməsi üçün öz vərdişlərini 
tətbiq edir, firma aktivləri kimi nəzərdən keçirilən bu işçilər qiymətcə daimi artır, 
onların baza bilikləri isə daimi dəyişir və buna görə də onların firmaya tövhələridə 
dəyişəcək. 



Sual: “biliklərə malik işçilər”in hakimiyyəti xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı 
aiddir, (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.

işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif 

kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də menecment onlara prosesin 
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır. 

biliklərə malik olan işçi biliklərin yaradılması və əldə edilməsi üçün öz vərdişlərini 
tətbiq edir, firma aktivləri kimi nəzərdən keçirilən bu işçilər qiymətcə daimi artır, 
onların baza bilikləri isə daimi dəyişir və buna görə də onların firmaya tövhələridə 
dəyişəcək. 

Sual: “biliklərə malik işçilər”in virtual məkandakı daimi məşğuliyyət xüsusiyyətinə 
aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir, (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.

işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif 

kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də menecment onlara prosesin 
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır. 

biliklərə malik olan işçi biliklərin yaradılması və əldə edilməsi üçün öz vərdişlərini 
tətbiq edir, firma aktivləri kimi nəzərdən keçirilən bu işçilər qiymətcə daimi artır, 
onların baza bilikləri isə daimi dəyişir və buna görə də onların firmaya tövhələridə 
dəyişəcək. 

Sual: “biliklərə malik işçilər”in fərdiçilik xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı 
aiddir, (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.

işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif 

kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də menecment onlara prosesin 
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır. 

biliklərə malik olan işçi biliklərin yaradılması və əldə edilməsi üçün öz vərdişlərini 
tətbiq edir, firma aktivləri kimi nəzərdən keçirilən bu işçilər qiymətcə daimi artır, 
onların baza bilikləri isə daimi dəyişir və buna görə də onların firmaya tövhələridə 
dəyişəcək. 



Sual: “biliklərə malik işçilər”in daimi təlim xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı 
aiddir, (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.

işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif 

kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də menecment onlara prosesin 
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır. 

biliklərə malik olan işçi biliklərin yaradılması və əldə edilməsi üçün öz vərdişlərini 
tətbiq edir, firma aktivləri kimi nəzərdən keçirilən bu işçilər qiymətcə daimi artır, 
onların baza bilikləri isə daimi dəyişir və buna görə də onların firmaya tövhələridə 
dəyişəcək. 

Sual: “biliklərə malik işçilər”in dəstəyin zəruriliyi xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən 
hansı aiddir, (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.

işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif 

kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də menecment onlara prosesin 
eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır. 

fərdiyyəçilik təklikdə işləməklə vəhdətdə onu göstərir ki, biliklərə malik işçilər fiziki 
əmək işçilərinə nisbətən daha çox stresə məruz qalır, onlar daha az açıq, səmimi və 
münasibət yaradandırlar, işə daha çox cəlb olunmuşdurlar, əgər onların rəhbərləri 
onların əməyini lazımi şəkildə qiymətləndirmədikdə və ya onlara maliyyə, texniki və 
ya başqa resurslarla zəruri yardım göstərmədikdə onlarda işə marağı itirmək 
xüsusiyyəti daha çox xasdır.

BÖLMƏ: #1506#01#13#02 
Ad #1506#01#13#02 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

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

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: «10−90» qaydasının məğzi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Mühəndisin görmədiyi qarşılıqlı əlaqələrin, prosesin hissələrinin sayının 

azaldılması
Birlikdə daha çox dəyər əlavə edən bütün əməliyyatları birləşdirmək
Dəyər əlavə etməyən fəaliyyətlərin aradan qaldırılması
Proseslərin potensial təkmilləşdirilməsini əməliyyatlar sferasında əldə etmək
Istehsalat proseslərinin böyük sayda əməliyyatlara bölünməsi və onların 

koordinasiyası

Sual: Reinjinirinq prinsiplərinin tətbiqi işçi vahidlərin və işlərin təşkilində hansı 
dəyişikliklərlə nəticələnməlidir? (Çəki: 1)

Funksional bölmələrdən proses komandalara, sadədən çoxplanlıya; 
Proses komandalardan funksional bölmələrə, sadədən çoxplanlıya;
Funksional bölmələrdən proses komandalara, çoxplanlıdan sadəyə;
Proses komandalardan funksional bölmələrə, çoxplanlıdan sadəyə;



Düzgün cavab yoxdur

Sual: Prosesin idarə olunmasının inteqrasiyalı sxemində alıcının rolu nədən ibarətdir? 
(Çəki: 1)

Prosesin sahiblərinə, işgüzar tərəfdaşlarına və ya şəriklərə çevrilirlər
Keçmişin kütləvi istehlakçıları olurlar
Satışların obyekti olurlar
Yalnız informasiyanın göndərilməsi üçün istifadə olunurlar
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Kinetik sahibkarlığın inkişafının əsas infrastruktur elementlərinə aiddir. (Çəki: 1)
Spontan əməkdaşlıq və təlim üçün şəbəkələr, ayrı-ayrı alıcılara xidmətin texnoloji 

prosesi, uyğunlaşma vasitələri və s.
Prosessual məsələlərin xətti ardıcıllığı
Sadəcə çeviklik qabiliyyəti
Lokal şəbəkələr, çeviklik qabiliyyəti
Prosessual məsələlərin xətti ardıcıllığı, lokal şəbəkələr

Sual: inersiya hissəsi nədir? (Çəki: 1)
informasiya mikroiqtisadiyyatı modellərində tələb əyrisinin şaquli hissəsi
informasiya makroiqtisadiyyatı modellərində tələb əyrisinin şaquli hissəsi
informasiya mikroiqtisadiyyatı modellərində tələb əyrisinin üfüqi hissəsi
informasiya makroiqtisadiyyatı modellərində tələb əyrisinin üfüqi hissəsi
heç biri

Sual: Kinetik sahibkarlıq kinetik infrastrukturun hansı elementlərinə əsaslanır? (Çəki: 
1)

eyni vaxtda işləmək üçün imkanların yaradılması 
minimal zaman məsrəfləri ilə əqdlər üçün informasiya texnologiyaları 
ayrı-ayrı alıcılara xidmətin texnoloji prosesi 
uyğunlaşdırma vasitələri 
bütün cavablar doğrudur

Sual: ...............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. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

məhsuldar qüvvələrin reinteqrasiyası
məsələnin reinteqrasiyası
işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası
biliklərin reinteqrasiyası
məkanın reinteqrasiyası

Sual: ................... 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. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

məhsuldar qüvvələrin reinteqrasiyası
məsələnin reinteqrasiyası
işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası
biliklərin reinteqrasiyası
məkanın reinteqrasiyası

Sual: ........... fəhlələr, işçilər prosesin getdikcə çox hissələrini öyrənməlidir (yəni, 
uğurlu koordinasiya etmək bacarığı olmalıdır), bilik öz hərəkətlərini məqsədyönlü 
koordinasiya etmək bacarığıdır, əgər adam ixtisaslaşmış, digərlərindən 
uzaqlaşmışsa, onda o, öz hərəkətlərini koordinasiya edə bilmir, sadəcə ayrı-ayrı sadə 
komandaları yerinə yetirir. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

məhsuldar qüvvələrin reinteqrasiyası
məsələnin reinteqrasiyası
işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası
biliklərin reinteqrasiyası
məkanın reinteqrasiyası

Sual: Ardıcıl, sistematik, əsaslı qaydaların əvəzinə fəaliyyətin ümumi planı işçilərə 
rolları hərəkətə gətirərək, ardıcıllığı dəyişərək, tapşırıqları təkrar bölüşdürərək 
problemə eyni zamanda müraciət etməyə imkanını yaradır. Prosessual məsələlərin 
xətti ardıcıllığı qeyri-səmərəlidir. Bu ifadə kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun hansı 
elementlərinə aiddir, (Çəki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili səbəblərdən törənmiş əməkdaşlığ və təlim üçün şəbəkələr
minimal zaman məsrəfli sazişlər üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmətin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitələri

Sual: Daxili toplantılar və münasibətlər şəbəkələr vasitəsilə mümkündür, köhnə lokal 
şəbəkələr şirkətin vahid ümumi şəbəkəsilə əvəz olunur, bu şəbəkədə bütün fəhlələr, 
işçilər iştirak edir, şəbəkə onlara “kiminlə, nə zaman və harada olursa, olsun” 
görüşməyə, əlaqə yaratmağa kömək edir. Bu ifadə kinetik sahibkarlığın 
infrastrukturunun hansı elementlərinə aiddir, (Çəki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili səbəblərdən törənmiş əməkdaşlığ və təlim üçün şəbəkələr
minimal zaman məsrəfli sazişlər üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmətin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitələri

Sual: 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. Bu ifadə kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlərinə 
aiddir, (Çəki: 1)



eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
 daxili səbəblərdən törənmiş əməkdaşlığ və təlim üçün şəbəkələr
minimal zaman məsrəfli sazişlər üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmətin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitələri

Sual: Sifariş üzrə kütləvi istehsalı, yəni, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, əlverişli 
modullardan və parametrlərdən olan əmtəələrin ölçülərinə görə fərdi şəkildə 
düzəldilmiş əmtəələrin buraxılışını idarə edir, alıcı hadisələrinə reaksiya vermək-
müəssisənin bütün zəruri proseslərini işə salmaq deməkdir; satış, marketinq, yeni 
məhsulun işlənib hazırlanması-bunların hamısı bir alıcı üçün edilir. Bu ifadə kinetik 
sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlərinə aiddir, (Çəki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili səbəblərdən törənmiş əməkdaşlığ və təlim üçün şəbəkələr
minimal zaman məsrəfli sazişlər üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmətin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitələri

Sual: 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. Bu ifadə 
kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlərinə aiddir, (Çəki: 1)

eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili səbəblərdən törənmiş əməkdaşlığ və təlim üçün şəbəkələr
minimal zaman məsrəfli sazişlər üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmətin texnoloji prosesi
adaptasiya vasitələri

BÖLMƏ: #1506#01#14#02 
Ad #1506#01#14#02 

Suallardan 44

Maksimal faiz 44

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

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: Virtual komanda nədir? (Çəki: 1)
Kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə gizli qalmış insan resurslarını 

səfərbər edən qlobal işçi qüvvəsinin təşkilidir.
Virtual təşkilatın köməyilə qrup şəklində işin təşkilidir.
Yaradıcılıq ideyalarının təşkilidir
Məsafənin və zamanın yaratdığı sədləri aradan qaldırmaqla və kommunikasiya 

texnologiyalarının köməyi ilə korporativ işin təşkilidir.
Kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə milli korporasiyaların təşkilidir. 

Sual: Virtual komandanın xüsusiyyəti deyil: (Çəki: 1)
Transendentallıq
Məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxma
Hüdudsuzluq
Anonimlik
Aktuallıq

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: “Iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi ” əsərində ilk dəfə hansı iqtisadi termin işlədilmişdir? 
(Çəki: 1)

Iqtisadi innovasiya
Investisiya
Kreativ rifah
Iqtisadi informasiya
Intellektual mülkiyyət

Sual: İnnovasiya nə deməkdir? (Çəki: 1)
Postsənaye cəmiyyətinin inkişaf nəticəsi
Yeni biliklərin alınması və işlənilməsinin intellektual həllinin investisiyalaşmasının 

nəticəsi
Keyfiyyətin idarə olunması
Intellektual fəaliyyətin məntiqi nəticələri



Intellektual fəaliyyətin istehsala tətbiqi

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: Burada 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. Bu ifadə metrikaların tətbiq sahəsinin hansı 
bölməsinə aiddir, (Çəki: 1)

layihənin planlaşdırılması sahəsində fəaliyyət
layihənin yerinə yetirilməsi
layihənin təsviri
təşkilati layihələndirmə
risklərin idarə olunması

Sual: Burada proseslərin xüsusiyyətləri, məmulatın keyfiyyəti, faktiki nəticələrin və 
planın müqayisəsi, habelə məhsuldarlıq ölçülür. Bu ifadə metrikaların tətbiq sahəsinin 
hansı bölməsinə aiddir, (Çəki: 1)

layihənin planlaşdırılması sahəsində fəaliyyət
layihənin yerinə yetirilməsi
layihənin təsviri
təşkilati layihələndirmə
risklərin idarə olunması

Sual: Burada layihənin cədvəli, büdcə, resursların qiymətləndirilməsi, ölçü və 
layihənin başa çatması meyarları müəyyənləşdirilir. Bu ifadə metrikaların tətbiq 
sahəsinin hansı bölməsinə aiddir, (Çəki: 1)

layihənin planlaşdırılması sahəsində fəaliyyət
layihənin yerinə yetirilməsi
layihənin təsviri
təşkilati layihələndirmə
risklərin idarə olunması



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 sərt təşkilati tələblər və prosedurlar, mühafizəkarlıq, 
ehkamlara riayət və qavrayışın çatışmazlığı, köhnə qaydanın qalmasında marağın 
olması, başqa insanların ideyalarını qəbul etməyin arzulanmaması, risk etmək üçün 
motivasiyanın və istəyin olmaması daxildir. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

daxili 
kənar
ümumi
 xüsusi
xarici]

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: İdeyaların yaradıcı istehsalının beşinci prinsipinə aiddir, (Çəki: 1)



qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların 
generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı ideyanın seçilməsi 
prosesindən ayrılmalıdır.

təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa 
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif xarakterlərin və müxtəlif fənlərin 
mövcudluğu təmin edilməlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak 
etməməlidirlər.

kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə 
problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü təqribən on iki nəfərdir.

qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, 
rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir. 

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının dördüncü prinsipinə aiddir, (Çəki: 1)
qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların 

generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı ideyanın seçilməsi 
prosesindən ayrılmalıdır.

təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa 
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif xarakterlərin və müxtəlif fənlərin 
mövcudluğu təmin edilməlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak 
etməməlidirlər.

kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə 
problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü təqribən on iki nəfərdir.

qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, 
rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir.

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının üçüncü prinsipinə aiddir, (Çəki: 1)
qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların 

generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı ideyanın seçilməsi 
prosesindən ayrılmalıdır.

təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa 
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif xarakterlərin və müxtəlif fənlərin 
mövcudluğu təmin edilməlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak 
etməməlidirlər.

kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə 
problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü təqribən on iki nəfərdir.

qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, 
rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir. 

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının ikinci prinsipinə aiddir, (Çəki: 1)
qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların 

generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı ideyanın seçilməsi 
prosesindən ayrılmalıdır.

təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa 
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif xarakterlərin və müxtəlif fənlərin 
mövcudluğu təmin edilməlidir.



bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak 
etməməlidirlər.

kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə 
problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü təqribən on iki nəfərdir.

qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, 
rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir. 

Sual: İdeyaların yaradıcı istehsalının birinci prinsipinə aiddir, (Çəki: 1)
qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların 

generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı ideyanın seçilməsi 
prosesindən ayrılmalıdır.

təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa 
mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif xarakterlərin və müxtəlif fənlərin 
mövcudluğu təmin edilməlidir.

bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak 
etməməlidirlər.

kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə 
problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü təqribən on iki nəfərdir.

qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, 
rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir. 

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: Qrup şəklində işin qrafiklərinin tərtibi 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: Aşağıdakı ifadələrdən hansı xidmət prosesinə aiddir, (Çəki: 1)
Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə 

virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən 
kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan 
birgə istifadəni nəzərdə tutan etimada əsaslanır.

Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada 
virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan keçən birbaşa satışlar, 
real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları, aviasiya şirkətinin bilet üçün 
xüsusi qiymətləri modelini göstərmək olar. 

Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri 
haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək imkanı yaradır, bəzi firmalar 
potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla 
da məhsulları və xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən 
monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin məsafədən toplanması, 
məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən 
nəzarət.

Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi 
ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər endirməyə imkan yaradır, 
«Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib 
hazırlanması üzrə çarpaz fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

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

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı marketinq prosesinə aiddir, (Çəki: 1)
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi 

ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər endirməyə imkan yaradır, 
«Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib 
hazırlanması üzrə çarpaz fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə 
virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən 
kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan 
birgə istifadəni nəzərdə tutan etimada əsaslanır.

Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada 
virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan keçən birbaşa satışlar, 
real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları, aviasiya şirkətinin bilet üçün 
xüsusi qiymətləri modelini göstərmək olar. 

Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri 
haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək imkanı yaradır, bəzi firmalar 
potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla 
da məhsulları və xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən 
monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin məsafədən toplanması, 
məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən 
nəzarət.

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı çıxış logistikasına aiddir, (Çəki: 1)
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi 

ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər endirməyə imkan yaradır, 
«Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib 
hazırlanması üzrə çarpaz fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə 
virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən 
kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan 
birgə istifadəni nəzərdə tutan etimada əsaslanır.

Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada 
virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan keçən birbaşa satışlar, 
real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları, aviasiya şirkətinin bilet üçün 
xüsusi qiymətləri modelini göstərmək olar. 

Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri 
haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək imkanı yaradır, bəzi firmalar 
potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla 
da məhsulları və xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.



Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən 
monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin məsafədən toplanması, 
məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən 
nəzarət.

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı istismar prosesinə aiddir, (Çəki: 1)
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi 

ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər endirməyə imkan yaradır, 
«Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib 
hazırlanması üzrə çarpaz fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə 
virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən 
kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan 
birgə istifadəni nəzərdə tutan etimada əsaslanır.

Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada 
virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan keçən birbaşa satışlar, 
real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları, aviasiya şirkətinin bilet üçün 
xüsusi qiymətləri modelini göstərmək olar. 

Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri 
haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək imkanı yaradır, bəzi firmalar 
potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla 
da məhsulları və xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən 
monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin məsafədən toplanması, 
məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən 
nəzarət.

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı giriş logistikasına aiddir, (Çəki: 1)
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi 

ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər endirməyə imkan yaradır, 
«Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib 
hazırlanması üzrə çarpaz fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə 
virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən 
kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan 
birgə istifadəni nəzərdə tutan etimada əsaslanır.

Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada 
virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan keçən birbaşa satışlar, 
real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları, aviasiya şirkətinin bilet üçün 
xüsusi qiymətləri modelini göstərmək olar. 

Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri 
haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək imkanı yaradır, bəzi firmalar 
potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla 
da məhsulları və xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən 
monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin məsafədən toplanması, 
məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən 
nəzarət.



Sual: Virtual korporasiyanın əsasını təşkil edən elementlərə aiddir? (Çəki: 1)
informasiya texnologiyalarının infrastrukturu
virtual dəyər zəncirləri
alıcıların virtual birlikləri
sistemlərinin baza infrastrukturu
variantların hamısı 

BÖLMƏ: #1506#01#14#03 
Ad #1506#01#14#03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bilik korporasiyasının qeyri-maddi kapitalı nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Xarici kapitaldan, daxili kapitaldan və sosial kapitaldan
Xarici kapitaldan, insan kapitalından və bilik kapitalından
Təşkilati kapitaldan, insan kapitalından və bilik kapitalından
Təşkilati kapitaldan, daxili kapitaldan və sosial kapitaldan
Sosial kapitaldan, insan kapitalından və bilik kapitalından

Sual: İnformasiyanın qorunmasına və axtarışına kömək göstərən korporativ 
sistemlərə aiddir: (Çəki: 1)

Məlumat bazalarının idarə olunması sistemlərindən 
Avtomatlaşdırılmış sənəd dövriyyəsi sistemlərindən 
Qrup şəklində işin qrafiklərinin tərtibi sistemlərindən 
Qrup şəklində iş üçün mətn məlumatlarının birgə baza sistemlərindən 
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İnnovasiya cəmiyyətinin fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin: 
(Çəki: 1)

Yaxşı təşkil edilmiş və maliyyələşdirilən təhsil və elm 
İqtisadiyyatın innovasiya sektorunun inkişafı
Şəxsiyyətin, qrupun və təşkilatın yaradıcılıq potensialına istiqamətlənmə 
Biliklərin yayılmasının inkişaf etmiş infrastrukturu 
Biliklərin yaradılmasının inkişaf etmiş infrastrukturu 

Sual: Metrikalar nədir? (Çəki: 1)
Spesifikasiyalar əsasında həm layihəni, həm də məhsulun reallaşdırılma¬sını 

qiymətləndirən ölçmə meyarları və metodlarıdır
Layihələrin idarə olunmasının həyat dövrünün vacib köməkçi proseslərindən 

biridir



Layihənin idarə edilməsi məsələlərini həll etməyə və onun başa çatdırılması 
kursunu müəyyənləşdirməyə imkan verən fəaliyyətdir 

Prosedurların, hərəkətlərin, texnologiyaların, metodların və vərdişlərin praktiki və 
əlverişli sistemidir

Bütün cavablar doğrudur

BÖLMƏ: #1506#01#15#02 
Ad #1506#01#15#02 

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Elektron kommersiyanın biznes modelini göstərin: (Çəki: 1)
Virtual mağaza
İnteraktiv birja
Əməliyyat brokeri
Əks auksion
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Distent bank xidməti texnologiyalarına aid deyil: (Çəki: 1)
İnternet bankinq
Mobil bankinq
PC-banking
Nağd pulla bankinq
Bankomatlardan istifadə etməklə xidmət

Sual: Öz sahibinə bütün dünyada eksklüziv üstünlüklər təmin edən ən prestij kart 
hansıdır? (Çəki: 1)

Platinum
Visa Classic
Titanium
Mastercard
Gold карта

Sual: Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznes-modelini göstərin: 
(Çəki: 1)

Bazar cəmləşdiricisi
İnformasiya brokeri
Auksion
Kontent tədarükçüsü
Yuxarıda sadalananların hamısı



Sual: Sindikator nədir? (Çəki: 1)
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır 
Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində 

marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox 

tədarükçülərdən mal ala bilirlər

Sual: Virtual birlik nədir? (Çəki: 1)
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır 
Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində 

marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox 

tədarükçülərdən mal ala bilirlər

Sual: Rəqəmsal məhsulun çatdırılması nə deməkdir? (Çəki: 1)
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır 
Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində 

marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox 

tədarükçülərdən mal ala bilirlər

Sual: Aqreqator nədir? (Çəki: 1)
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır 
Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində 

marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox 

tədarükçülərdən mal ala bilirlər



Sual: İnteraktiv birja nədir? (Çəki: 1)
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır 
Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində 

marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox 

tədarükçülərdən mal ala bilirlər

Sual: Elektron cib kisəsi hansı informasiyanı özündə saxlayir? (Çəki: 1)
Kredit kartı haqqında informasiyanı
Elektron pullar haqqında informasiyanı
İstifadəçinin kimliyini təyin edən məlumatları
İstifadəçinin adını
Yuxarıda sadalananların hamısını

Sual: Front-Office nədir? (Çəki: 1)
məsafədən mağazanı idarə etmək üçündür
malları və xidmətləri müştəriyə nümayiş etdirən mexanizmdir 
elektron ödəmə sisteminə nəzarət edir.
istifadəçinin İnternet hipermühitində sərbəst hərəkətini təmin edir
istifadəçiyə tarif qismində cavab verən

Sual: Elektron mağazanın quruluşu neçə mexanizmdən ibarət olur? (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Portallar neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Kriptoqrafiya zamanı neçə açardan istifadə edilir? (Çəki: 1)
3
6
4



5
2

Sual: Elektron hökumətin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
bütün kate¬qoriyadan olan vətəndaşlara (təqaüdçülərə, işçilərə, bizneslə məşğul 

olanlara, dövlət qulluqçularına və s.) elektron va¬si¬tələrlə dövlət orqanlarının bütün 
xidmətlərinin təqdim edilməsi

informasiyanın elektron emalı, ötürülməsi və yayılması va¬sitələri əsasında 
dövlət idarəetməsinin təşkili

dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları
vətəndaşların bütün zəruri dövlət in¬for¬masiyasına sərbəst daxil olmasının 

təmini
növbəti tətbiqi qərar, mövcud struktur və münasibətlərin modernləşdirmə metodu

Sual: Elektron hökumət qərb anlamında hansı modullardan ibarətdir? (Çəki: 1)
ERPİİ, CRM, Workflow
G2G, G2B, G2C
SCM, OLAP, CRM
SCM, OLAP, CRM
CALS, ERP, MRPII

Sual: Elektron hökumətin tətbiqinin əsas maliyyə mənbəyi ............. . (Çəki: 1)
qeyri-hökumət təşkilatlarıdır
nazirlər kabinetidir
transmilli təşkilatlardır
beynəlxalq strukturlardır
dövlət büdcəsidir

Sual: EVM –i həyata keçirən xidmətlər hansı funksiyaları yerinə yetirməlidir? (Çəki: 1)
təsadüfi və ya məqsədli səhvlərdən mühafizənin təmini
topologiyalar, trafikin həcmi, giriş əldə etmə üsulu, avadanliqlarin tipi, 

istifadəçilərin kəmiyyətindəki dəyişikliklərə adaptasiyanin təminati
müxtəlif istehsalçilar tərəfindən təchiz edilən proqram və aparat vasitələrinin 

müxtəlif tiplərinin dəstəklənməsi
işin vasiləsizliyinin və diaqnostik pozuntuların təmin edilməsi üçün şəbəkənin 

dəstəklənməsi və idarəetmənin həyata keçirilməsi
variantlarin hamisi doğrudur

Sual: EVM – i həyata keçirən xidmətlərə aid deyil: (Çəki: 1)
Elektron poçt daxil olmaqla EVM – in bütöv tətbiqi məsələlər spektrini 

reallaşdırmaq
Əməkdaşların maksimal mümkün təltəblərinin sayını reallaşdırmaq
Ehtiyat surətçıxarma və qəzadan sonra bərpaedilmə xidmətlərinin qoşulması
Şəbəkə üzrə əlaqə yaradılan şəxsin həqiqətən də özünü təqdim edən şəxs 

olmasına əmin olmaq (abonentin/verilənlər mənbəyinin autentifikasiyası)



Işin vasiləsizliyinin və diaqnostik pozuntuların təmin edilməsi üçün şəbəkənin 
dəstəklənməsi və idarəetmənin həyata keçirilməsi

Sual: Çeklərin yoxlanılması və təsdiq edilməsi, debet və kredit kartlarına xidmət 
göstərilməsi və onların yoxlanılması, elektron hesablama sistemlərindən istifadə 
edilməsi kimi xidmətləri hansı sistem göstərir? (Çəki: 1)

VAN
POS
CVV2/ CVC2
EVM
SSL

Sual: STB Card sisteminin funksiyasıdır: (Çəki: 1)
elektron kommersiya tranzaksiyasını həyata keçirir. 
bütün iştirakçılarda alışı (satışı,sifarişi və ya ödənişi) həyata keçiririr.
elektron alışın ödənişinin həyata keçirilməsinə görə mağazaya zəmanətin verir.
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrə həyata keçirilən tranzaksiyalarda 

təhlükəsizliyi təmin edir.
satışın iştirakçılarının – alıcının,ticarət nümayəndəsinin və onun xidmətedici 

bankının autentifikasiyasını həyata keçirir.

Sual: Ekvayer nədir? (Çəki: 1)
məhsul və xidmətlərə görə xidmət mərkəzinə (məs. mağazaya) pul vəsaitlərini 

ödəyən, plastik kartlarla hesablaşan təşkilat
plastik kartların emissiyasını həyata keçirən və ödəmə sistemi infrastrukturunda 

yerinə yetirilən bütün ödəmələrə cavabdeh olan təşkilat
kart sahibi tərəfindən malların, iş və xidmətlərin ödənilməsi, habelə nağd vəsaitin 

əldə edilməsi üçün istifadə edilən plastik (debet və ya kredit) kart
zaminin cavabdehliyi altında ekvayerin qəbul edə bildiyi ödəmələrin maksimum 

günlük məbləği
ödəmə sistemi iştirakçılan arasında informasiya və texniki qarşıhqlı əlaqələri 

təmin edən ixtisaslaşdınlmış hesablama mərkəzi

Sual: ............. - plastik kartların emissiyasını həyata keçirən və ödəmə sistemi 
infrastrukturunda yerinə yetirilən bütün ödəmələrə cavabdeh olan təşkilatdır. (Çəki: 1)

zəmanətin limiti
prosessinq mərkəzi
ekvayer
emitent
zamin

Sual: .............. - ödəmə sistemi iştirakçılan arasında informasiya və texniki qarşıhqlı 
əlaqələri təmin edən ixtisaslaşdınlmış hesablama mərkəzidir. (Çəki: 1)

zəmanətin limiti
prosessinq mərkəzi
ekvayer



emitent
 zamin

Sual: Mərkəzi inzibati orqanın funksiyasıdır: (Çəki: 1)
ödəmə kartlarının köməyi ilə yerinə yetirilən ödəmə əməliyyatları üzrə vəsaitlərin 

ticarət və xidmət müəssisələrinin hesabına daxil edilməsini təmin edir, eləcə də 
nağdların verilməsi məntəqələrinə xidmət edir

müştərilərin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştərilərin kart vasitəsi ilə 
idarə etdiyi pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət edir

cari fəaliyyət planında, eləcə də sistemin inkişaf planında ödəmə sisteminin 
ümumi işini həyata keçirir

ödəmə sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiya-texnoloji qaşılıqlı 
əlaqələri həyata keçirir

müştərilərə xidmətin göstərilməsini - alıcıdan kartın qəbulunu və ona nəzarəti, 
avtorizasiya sorğusunun ödənilən məhsulun/xidmətin məbləğində 
formalaşdırılmasını, texniki əməliyyatların icra edilməsini təmin edir.

Sual: Ekvayrinq mərkəzinin funksiyasıdır: (Çəki: 1)
ödəmə kartlarının köməyi ilə yerinə yetirilən ödəmə əməliyyatları üzrə vəsaitlərin 

ticarət və xidmət müəssisələrinin hesabına daxil edilməsini təmin edir, eləcə də 
nağdların verilməsi məntəqələrinə xidmət edir

müştərilərin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştərilərin kart vasitəsi ilə 
idarə etdiyi pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət edir

cari fəaliyyət planında, eləcə də sistemin inkişaf planında ödəmə sisteminin 
ümumi işini həyata keçirir

ödəmə sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiya-texnoloji qaşılıqlı 
əlaqələri həyata keçirir

müştərilərə xidmətin göstərilməsini - alıcıdan kartın qəbulunu və ona nəzarəti, 
avtorizasiya sorğusunun ödənilən məhsulun/xidmətin məbləğində 
formalaşdırılmasını, texniki əməliyyatların icra edilməsini təmin edir.

Sual: Emissiya mərkəzinin (emitent) funksiyasıdır: (Çəki: 1)
ödəmə kartlarının köməyi ilə yerinə yetirilən ödəmə əməliyyatları üzrə vəsaitlərin 

ticarət və xidmət müəssisələrinin hesabına daxil edilməsini təmin edir, eləcə də 
nağdların verilməsi məntəqələrinə xidmət edir

müştərilərin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştərilərin kart vasitəsi ilə 
idarə etdiyi pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət edir

cari fəaliyyət planında, eləcə də sistemin inkişaf planında ödəmə sisteminin 
ümumi işini həyata keçirir

müştərilərə-kart sahiblərinə xidmətin təşkil edilməsindən ibarətdir
müştərilərə xidmətin göstərilməsini - alıcıdan kartın qəbulunu və ona nəzarəti, 

avtorizasiya sorğusunun ödənilən məhsulun/xidmətin məbləğində 
formalaşdırılmasını, texniki əməliyyatların icra edilməsini təmin edir

Sual: Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır: (Çəki: 1)
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilə eyni zamanda bilavasitə informasiya 

əlaqəsini tələb etmir



elektron kommersiya tranzaksiyasını həyata keçirir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrə həyata keçirilən tranzaksiyalarda 

təhlükəsizliyi təmin edir
variantların hamısı doğrudur
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitə informasiya əlaqəsini tələb 

edır 

Sual: Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir: (Çəki: 1)
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilə eyni zamanda bilavasitə informasiya 

əlaqəsini tələb etmir
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitə informasiya əlaqəsini tələb 

edır
elektron kommersiya tranzaksiyasını həyata keçirir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrə həyata keçirilən tranzaksiyalarda 

təhlükəsizliyi təmin edir
variantların hamısı doğrudur

Sual: Ən geniş yayılmış sertifikasiya mərkəzləri (Çəki: 1)
VISA, VeriSign, CyberTrust 
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR, SET
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR
VISA, CyberTrust, Platin
VISA, CyberTrust, Platin, 

Sual: Plastik kartlarla ödəmələrə alternativ olan ödəmə sistemi (Çəki: 1)
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash
Instant, Cyberplat, 
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash, CyberTrust
Web Money, PayCash, CyberTrust
düzgün cavab yoxdur

Sual: Geniş yayılmış bankinq proqram təminatlarına misal göstərmək olar (Çəki: 1)
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, 

Web Money, PayCash və s misal göstərmək olar 
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne və s misal göstərmək 

olar 
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, 

PayCash və s misal göstərmək olar 
BankONet, Macrobank4, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash və s 

misal göstərmək olar 
PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash və s 

misal göstərmək olar 

Sual: BankOline xidmətinin fərqli cəhəti (Çəki: 1)
məhsul və xidmətləri, fılial və ATM şəbəkələri, investisiya imkanları, ssuda və faiz 

haqda məlumatı e-mail və ya ismarıc vasitəsilə təmin edir



məhsul və xidmətləri, fılial və ATM şəbəkələri, investisiya imkanları, ssuda və faiz 
haqda məlumatı, dvidentləri, səhm bazarındakı prosesləri e-mail və ya ismarıc 
vasitəsilə təmin edir

fılial və ATM şəbəkələri, investisiya imkanları, ssuda və faiz haqda məlumatı, 
dvidentləri, səhm bazarındakı prosesləri e-mail və ya ismarıc vasitəsilə təmin edir

məhsul və xidmətləri, investisiya imkanları, ssuda və faiz haqda məlumatı, 
dvidentləri, səhm bazarındakı prosesləri e-mail və ya ismarıc vasitəsilə təmin edir

məhsul və xidmətləri, fılial və ATM şəbəkələri, investisiya imkanları, ssuda və faiz 
haqda məlumatı, dvidentləri e-mail və ya ismarıc vasitəsilə təmin edir

Sual: BankONet bankinq proqram təminatının funksiyalarmı bölmək olar (Çəki: 1)
fiziki şəxslərə göstərilən bankinq xidməti, hüquqi şəxslərə göstərilən bankinq 

xidməti, və korporativ bankinq
fiziki şəxslərə göstərilən bankinq xidməti, və korporativ bankinq
hüquqi şəxslərə göstərilən bankinq xidməti, xüsusi organlara göstərilən bankinq 

xidməti, və korporativ bankinq 
fiziki şəxslərə göstərilən bankinq xidməti, hüquqi şəxslərə göstərilən bankinq 

xidməti, xüsusi organlara göstərilən bankinq xidməti və korporativ bankinq
fiziki şəxslərə göstərilən bankinq xidməti, hüquqi şəxslərə göstərilən bankinq 

xidməti, xüsusi organlara göstərilən bankinq xidməti, investisiy və korporativ 
bankinq

Sual: Elektron ticarətdə bu məsələlərdən hansıları təhlükəsizlik vasitələrilə həll edilir? 
(Çəki: 1)

qarşılıqlı identifikasiya və autentifikasiya
məhdudiyyətsiz müraciət
verilənlərin məxfiliyi
verilənlərin tamlığı
sövdələşmə şərtlərindən imtina etməmək

Sual: Virtual birlik: (Çəki: 1)
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Axtarış sistemində kontent təklif edərək, yaxud reklam yerləşdirərək mənfəət 

yaradır
Alıcılar özləri üçün sərfəli qiymətlə malları əldə etmələri üçün çoxsaylı satıcılara 

sorğular verirlər
Proqram təminatını, multimedia və digər kompyuter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı sindikatora aiddir: (Çəki: 1)
ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual 

görüş yerini təmin edir
Axtarış sistemində kontent təklif edərək, yaxud reklam yerləşdirərək mənfəət 

yaradır



Alıcılar özləri üçün sərfəli qiymətlə malları əldə etmələri üçün çoxsaylı satıcılara 
sorğular verirlər

Proqram təminatını, multimedia və digər kompyuter məhsullarını İnternet vasitəsi 
ilə satır və çatdırır

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı virtual birliyə aiddir (Çəki: 1)
Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 

yenidən satır
Axtarış sistemində kontent təklif edərək, yaxud reklam yerləşdirərək mənfəət 

yaradır
Alıcılar özləri üçün sərfəli qiymətlə malları əldə etmələri üçün çoxsaylı satıcılara 

sorğular verirlər
Proqram təminatını, multimedia və digər kompyuter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil 

BÖLMƏ: #1506#01#15#03 
Ad #1506#01#15#03 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Elektron kommersiya nədir? (Çəki: 1)
Kompüter sistemlərindən istifadə etməklə malların və xidmətlərin alınması və 

satılması prosesidir 
İnternet vasitəsilə həyata keçirilən malların və xidmətlərin alınması və satılması 

prosesidir
Malların, xidmətlərin, informasiyanın və ödəmələrin şəbəkə üzrə, həmçinin 

internet üzrə çatdırılması imkanı
Müxtəlif növ informasiya və əməliyyat mübadiləsi: kommersiya müəssisələri, 

istehlakçılar arasında, həmçinin kommersiya müəssisələri və istehlakçılar arasında
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Elektron biznes terminindən nə məqsədlə istifadə edilir? (Çəki: 1)
biznes-proseslərin idarə olunması üçün kompüter texnologiyalarından istifadə ilə 

elektron kommersiya arasında hədd qoymaq üçün 
Malların və xidmətlərin İnternet vasitəsilə həyata keçirilən alqı və satqı 

prinsiplərini aşkar etmək üçün
Malların şəbəkə üzrə və şəbəkədən kənar alqı və satqısının fərqini göstərmək 

üçün 
İnternetdə əqdlərin səviyyəsini müəyyən etmək üçün
Bütün cavablar doğrudur



Sual: Xidmətlərin interaktiv tədarükçüsü hansı fəaliyyəti yerinə yetirir? (Çəki: 1)
Aparat və proqram təminatı istifadəçilərinə xidmətlər və kömək göstərir
Axtarış sistemində kontent (məzmun) təklif edərək, yaxud reklam yerləşdirərək 

mənfəət yaradır
Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi 

ilə satır və çatdırır 
Məhsulların qiymətinin elektron nağdsız ödənişini, daim dəyişən, bəzən də 

alıcının hərəkətlərinə cavab olaraq dəyişən qiymətlər və mövcud ehtiyatlar 
haqqında məlumatları təklif edir 

Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə 
yenidən satır 

Sual: Elektron pullar sisteminin inkişafına təsir göstərən vacib amili göstərin: (Çəki: 1)
ənənəvi ödəniş alətləri ilə müqayisədə elektron pullar vasitəsilə ödənişin 

üstünlüyü
elektron pul sahibindən alınan komissiyanın miqdarı
elektron qurğulardan istifadənin sadəliyi
elektron pul ödənişlərini qəbul edən infrastrukturun inkişaf səviyyəsi
yuxarıda sadalananların hamısı

Sual: Biometrik göstəricilərin neçə növü vardır? (Çəki: 1)
3
6
4
5
2

Sual: Açarın bir hissəsinin açıq qaldığı və əlaqə kanalları üzrə açıq şəkildə ötürüldüyü 
birtərəfli dəyişmələrə əsaslanıb, bu şifrələnmə açarlarının qeyri-elektron üsulla 
bölüşdürülməsinin bahalı prosedurundan azad edir. Bu ifadə kriptosisteminin hansı 
növünə aiddir, (Çəki: 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 ibarətdir 1 yerli və xarici valyuta alətlərinin 
yığımını, müştərilər haqda məlumatların toplanmasını 2 ödəniş xidmətlərini əhatə edir 
3 elastik idarəetmədir 4 müştərilər haqda məlumatların toplanmasını 5 Dvidentlərin 
idarə olunması (Çəki: 1)

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



Sual: Burada açarların iyerarxiyası daxil edilir (əsas açar (ƏA) / açarları şifrələyən 
açar (AA)/ verilənləri şifrələyən açar (VA)), iyerarxiya ikisəviyyəli (AA/VA) və ya 
üçsəviyyəli (ƏA/ AA/VA) ola bilər, əsas açar iyerarxidana prosesin iştirakçıları 
arasında qeyri – elektron şəkildə yayılır, bununla da onun etibardan düşməsi və ya 
tutulması istisna edilir. Bu ifadə kriptosisteminin hansı növünə aiddir. (Çəki: 1)

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

Sual: Satış nöqtəsində hesablama sistemi terminalı ilə bankın kompüteri arasında 
ötürülən informasiyanın mühafizəsi zamanı tətbiq olunur, sonrakı tranzaksiya üçün 
açarın hesablanması zamanı tranzaksiyanın parametrlərindən istifadə olunmur. Bu 
ifadə kriptosisteminin hansı növünə aiddir? (Çəki: 1)

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

Sual: Satış nöqtəsində hesablama sistemi terminalı ilə bankın kompüteri arasında 
ötürülən informasiyanın mühafizəsi zamanı tətbiq olunur, tranzaksiyanın şifrələnməsi 
açarı öncəki açarın və tranzaksiyaların parametrlərinin şəklinin birtərəfli dəyişdirilməsi 
yolu ilə hesablanır. Bu ifadə kriptosisteminin hansı növünə aiddir? (Çəki: 1)

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

Sual: Elektron hökumət yalnız vətəndaşların və dövlət strukturlarının münasibətlərini 
de¬yil, eyni zamanda dövlət daxilində - onun ayrı-ayrı .............. , .............. və ............. 
arasındakı münasibətlərin də for¬ma¬sını dəyişir. 1. bəndləri 2. imkanları 3. 
səviy¬yələri 4. altbölümləri 5. funksiyaları (Çəki: 1)

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

Sual: “Keyfiyyətli idarəetmə” (Good Governance) yanaşma metodologiyasına uyğun 
olmayan keyfiyyət xarakteristikasını seçin. (Çəki: 1)

hakimiyyətin vətəndaşlar qarşısında hesabat verməsi
bərabərlik və ayrıseçkiliyin qəbul edilməsi



hakimiyyətin və onun qərarlarının şəffaflığı 
qaydaların aliliyinin tanınması 
nəticəvilik, səmərəlilik və faydalılıq

Sual: İnkişaf etmiş dünya ölkələrində elektron hakimiyyət və idarəetmənin tətbiqi 
“hökumətin yenidən qurulması” konsepsiyasının əsaslandığı prinsiplərə aid deyil: 
(Çəki: 1)

yerli cəmiyyətlərə böyük səlahiyyətlərin verilməsi
dövlət strukturunun pulun xərclənməsinə deyil, onun qazanılmasına yönəldilməsi
uzunmüddətli planlaşdırma, profilaktika və qabaqlama üsulları ilə daha az 

xərclərlə problemlərin həlli 
hökumət üçün xidmətlər təqdim edə biləcək strukturların rəqabətinin qeyri-

zəruriliyi
dövlət strukturunun çevikliyinə və innovasiyalılığına yönələn missiyaların yerinə 

yetirilməsi

Sual: “Yenidən qurulan dövlət” konsepsiyasının ilkin prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
dövlətə mütləq bəla kimi deyil, kollektiv fəaliyyət üsulu və ictimai problemlərin 

həlli kimi baxılmır
səmərəli dövlət informasiya cəmiyyətinin və biliklər iqtisadiyyatının tələblərinə 

uyğun olmalıdır, böyük, mərkəzləşdirilmiş və standartlaşdırılmış bürokratiya 
keçmişdə qalmalıdır

dövlət idarəetməsinin problemi insanlar (bürokratiklər) deyil, bürokratik sistemin 
özüdür

bütün vətəndaşlar üçün imkanların bərabərliyinin təmin olunması prinsipinə 
əsaslanmaq zəruridir

 dövlət strukturunun çevikliyinə və innovasiyalılığına yönələn missiyaların yerinə 
yetirilməsi


