AAA_1507#01#Q16#01eduman testinin sualları
Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatı
1 İqtidai innovasiaya anlayışı kim tәrәfindәn verilmişdir?

•

Y.Xayaşi
F.Maxlub
T.Stouner
Y.Şumpeter
R.Karts

2 İqtisadi innovasiya anlayışı ilk dәfә hansı әsәrdә işlәnilmişdir?

•

“Siqnallar nәzәriyyәsi”
“Postsәnaye cәmiyyәti”
“Üçüncü dalğa”
“İqtisadi inkişaf nәzәriyyәsi”
“Postiqtisadi cәmiyyәti

3 Hansı konsepsiyaya әsasәn biliklәrә firmanın qeyrimaddi aktivi kimi baxılır?

•

Kompüter korporasiyası
Virtual korporasiya
Virtual komanda
Komanda işi olan firma
Biliklәr korporasiyası

4 İnnovasiya nәdir?

•

Yeni texnologiyalar sahәsindә ideyalardır
İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir
İndiyәdәk mәlum olmayan vә reallığa çevrilәn ideyadır
Laboratoriya şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn ideyadır
Yeni texnologiyaların tәtbiqidir

5 İxtira nәdir?

•

Yeni ideyaların yaradılması vә tәtbiqi hesabına müәssisәnin iqtisadi potensialında mәqsәdyönlü dәyişiklikdir
Laboratoriya şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn ideyadır
İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir
İnformasiya texnologiyaları sahәsindә ideyalardır
Yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә ideyalardır

6 Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin:

•

Yaradıcı düşüncә
Baza innovasiyaları
İnnovasiya cәmiyyәti
İnnovasiyaların idarә edilmәsi
İnnovasiya tәfәkkürü

7 Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin:

•

•

Makroinnovasiyalar
İnnovasiya cәmiyyәti
İnnovasiyaların idarә edilmәsi
İnnovasiya tәfәkkürü
Yaradıcı düşüncә

8 Aşağıda sadalananlardan layihә planının mәcburi elementi olmayanı göstәrin:

•

Bütün cavablar doğrudur
Layihәnin tәsviri
Büdcә vә müddәtlәr
Aralıq vә son müddәtlәr
Risklәrin idarә olunması

9 İnnovasiyaların neçә kateqoriyası vardır?

•

3
5
6
2
4

10 Virtual korporasiyanın әsasını neçә element formalaşdırır?

•

6]
2
3
4
5

11 Innovasiyaların aşağıdakı növü mövcud deyil?

•

Marketinq
Texnoloji
Sosial
Tәşkilatı
Elmi

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

•

xidmәt
istismar
giriş logistikası
çıxış logistikası
marketinq

13 Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir,
2
6
5
4

•

•

3

14 CSCW nәyi bildirir,

•

korporativ kompüter şәbәkәlәrindә iş
çoxlu miqdarda prosessoru olan paralel kompüter
maşın intellekti qabiliyyәti
insan gözünü modellәşdirәn vә onu beyinlә әlaqәlәndirәn sistem
mәntiqi terminlәrdә proqramlaşdırma

15 Korporativ kompüter şәbәkәlәrindә iş necә adlanır,

•

DARPA
MYCIN
CSCW
DENDRAL
ESPRIT

16 İnnovasiyaların neçә kateqoriyasını ayırd edirlәr,

•

2
6
5
4
3

17 Sahәlәrdә, iqtisadiyyatda vә bütövlükdә cәmiyyәtdә köklü dәyişikliklәrә sәbәb olan yeni mәhsullar
vә texnologiyalardır. Bu ifadә innovasiyanın hansı növünә aid edilir,

•

çevik avtomatlaşdırılmış istehsalat üçün sәnaye robotu
makroinnovasiyalar
baza innovasiyaları
innovasiyamodifikasiyalar
yeni mәhsullar vә yeni proseslәr

18 Birlikdә texnoloji inkişafa güclü tәkan verәn ayrıayrı innovasiya¬lardır (mәsәlәn,
transformatorlar, qazturbin mühәrriklәri, biotexnologiyalar). Bu ifadә innovasiyanın hansı növünә aid
edilir,

•

çevik avtomatlaşdırılmış istehsalat üçün sәnaye robotu
makroinnovasiyalar
baza innovasiyaları
innovasiyamodifikasiyalar
yeni mәhsullar vә yeni proseslәr

19 Bütövlükdә texnoloji prosesә tәsir göstәrmәk üçün yetәrincә radikal deyildir., bunlar daha çox
biznes üçün ayrıayrı imkanların mühüm tәrkib hissәlәridir (mәsәlәn, hava ilә doldurulan tәkәrlәr, lak
vә boya örtüklәri). Bu ifadә innovasiyanın hansı növünә aid edilir,

•

çevik avtomatlaşdırılmış istehsalat üçün sәnaye robotu
makroinnovasiyalar
baza innovasiyaları
innovasiyamodifikasiyalar
yeni mәhsullar vә yeni proseslәr

20 İnnovasiyalar üçün maneәlәrin növlәri hansılardır,

•

ümumi vә xüsusi
daxili vә xarici
kәnar vә yaxın
kәnar vә daxili
daxili vә xüsusi

21 Layihәlәrin idarә edilmәsi necә işarә olunur,

•

TT
PP
TM
PT
PM

22 Layihә planı neçә mәcburi elementdәn ibarәtdir,

•

2
6
5
4
3

23 Dekompozisiyanı neçә sәviyyәdә aparırlar,

•

2
6
5
4
3

24 Metrikaların tәtbiq sahәsi neçә bölmәyә ayrılır:

•

2
6
5
4
3

25 Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir?

•

5
2
4
3
6

26 Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi işçilәrin rolu vә işә hazırlığın tәşkilindә hansı dәyişikliklәrlә
nәticәlәnmәlidir?

•

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

Müstәqil qәrarların qәbulundan nәzarәt altında icraya, tәhsildәn mәşqlәrә;

27 Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi tәşkilati struktur vә inzibati işçilәrin funksiyalarının tәşkilindә
hansı dәyişikliklәrlә nәticәlәnmәlidir?

•

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

28 Biliklәrin reinteqrasiyası nәdir,

•

fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu koordinasiya etmәk bacarığı
olmalıdır). Bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya etmәk bacarığıdır.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha iri inteqrasiyallaşmış bloklara vә
komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin, seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә
proseslәr tәşkil edir;
prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya etmәyә imkan verir,
çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә әmlak hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә
avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrıayrı әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya
etmәyә imkan yaradır;

29 İşçi qüvvәsinin reinteqrasiyası nәdir,

•

fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu koordinasiya etmәk bacarığı
olmalıdır). Bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya etmәk bacarığıdır.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha iri inteqrasiyallaşmış bloklara vә
komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin, seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә
proseslәr tәşkil edir;
prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya etmәyә imkan verir,
çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә әmlak hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә
avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrıayrı әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya
etmәyә imkan yaradır;

30 Mәsәlәnin reinteqrasiyası nәdir,

•

fәhlәlәr, işçilәr prosesin getdikcә çox hissәlәrini öyrәnmәlidir (yәni, uğurlu koordinasiya etmәk bacarığı
olmalıdır). Bilik öz hәrәkәtlәrini mәqsәdyönlü koordinasiya etmәk bacarığıdır.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
daha kiçik proseslәrin yarımmәsәlәlәrini vә onlarla bağlı fәaliyyәtlәri daha iri inteqrasiyallaşmış bloklara vә
komplekslәrә birlәşdirir, hissәlәrin, komponentlәrin, seqmentlәrin sayını azaldır vә onlardan mәhsullar vә
proseslәr tәşkil edir;
prosesin kiçik deyil, böyük hissәlәrini yerinә yetirmәyә vә koordinasiya etmәyә imkan verir,
çoxfunksionallığı, işçilәrin rotasiyasını, deixtisaslaşmanı vә prosesә әmlak hüququnu dәstәklәyir. Fәhlәlәrә
avtonom komandalara әsasәn işlәmәyә vә ayrıayrı әmәliyyatları deyil, inteqrallaşmış proseslәri koordinasiya
etmәyә imkan yaradır;

31 Renjinirinqin әsas amillәri hansılardır?

•

Proses tәfәkkürü, hәddәn artıq ehtiyatlı yanaşma
Proses tәfәkkürü, radikal dәyişiklik, informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin imkanları.
Radikal dәyişiklik, yeni sәmәrәli proseslәrin yaradılması
Yeni sәmәrәli proseslәrin yaradılması, proses tәfәkkürü, hәddәn artıq ehtiyatlı yanaşma
Informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin imkanları, radikal dәyişiklik, yeni sәmәrәli proseslәrin
yaradılması

32 Renjinirinqin tәtbiqi sahәlәri

•

Işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, sәnayenin reinteqrasiyası;
Mәsәlәnin reinteqrasiyası, işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, biliklәrin reinteqrasiyası.
Istehsalatın reinteqrasiyası, işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, tәhsilin reinteqrasiyası;
Işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası, sәnayenin reinteqrasiyası;
Mәsәlәnin reinteqrasiyası, sәnayenin reinteqrasiyası; istehsalatın reinteqrasiyası;

33 Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi әmәyin ödәnilmәsinin , işin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirmәsi vә
menecerlәrin rollarının tәşkilindә hansı dәyişikliklәrlә nәticәlәnmәlidir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn nәticәnin qiymәtlәndirilmәsinә, nәzarәtçidәn öyrәdәnә;
Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsindәn fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsinә, nәzarәtçidәn öyrәdәnә;
Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn nәticәnin qiymәtlәndirilmәsinә, öyrәdәndәn nәzarәtçiyә;
Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsindәn fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsinә, öyrәdәndәn nәzarәtçiyә;

34 Prosyumer anlayışının mәnası nәdir?

•

Potensial alıcı
Eyni zamanda istehsalçı olan inteqrasiyalı alıcı
İnteqrasiyalı alıcı
Istehsalçı
İnteqrasiyalı istehsalçi

35 Prosesin idarә olunmasının inteqrasiyalı sxemi ilә әnәnәvi sxemi arasında prinsipial fәrq nәdәn
ibarәtdir?

•

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

36 Prosesin inteqrasiyalı idarә olunmasının әsas xüsusiyyәti nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İstehlakcılarla istehsalcıları bir prosesdә birlәşdirmәk
İstehlakcılarla istehsalcıları biri birindәn tәcrid etmәk
Istehsalcılara sәrbәstlik vermәk
İstehlakcılarla sәrbәstlik vermәk

37 Prosesin idarә edilmәsinin әnәnәvi sxemindә әksәlaqәnin rolu nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Alıcının müәssisәdәn ayrı düşmәsinә yol vermәmәk
Mәhsulun tәkrar layihәlәndirilmәsi

Alıcını vә onun әhatәsini tanımaq ücün mәlumatları toplamаq
Alıcını real prosesә cәlb etmәk

38 Kinetik sahibkarlıq nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Qәrarların qәbuluna әnәnәvi proqnozlaşdırma metodlarından istifadә etmәyәn yanaşmadır
Sahibkarlıq konsepsiyasında keçmiş meyillәrin ekstrapolyasiyası metodlarından istifadә edilmәsi
Meyillәri, orta kәmiyyәtlәri, әn çox ehtimal olunan fәrziyyәlәri vә i.a. qabaqcadan söylәmәk
Işçini, sadәcә, qabiliyyәtinә vә tәcrübәsinә görә işә götürmәk

39 Reinjinirinqin tәtbiq olunmadığı sahәlәr hansılardır?

•

virtual komandanın vә intellektual mülkiyyәtin reinteqrasiyası
mәsәlәnin vә biliklәrin reinteqrasiyası
işçi qüvvәsinin vә biliklәrin reinteqrasiyası
biliklәrin reinteqrasiyası
mәsәlәnin vә işçi qüvvәsinin reinteqrasiyası

40 Avtoishehsal nәdir?

•

heç biri
tәkrar istehsal
avtomabil istehsalı
istehsal etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi
istehlak etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi

41 İfadәni tamamlayın: Prosesin inteqrasiyalı idarә olunması  әsas xüsusiyyәti ... birlәşdirmәk olan
sistemli idarәetmә metodudur

•

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

42 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun adaptasiya vasitәlәri
elementinә aiddir,

•

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz sayına reaksiya vermәk
üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil,
uyğunlaşmadır.
Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları hәrәkәtә gәtirәrәk,
ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni zamanda müraciәt etmәyә imkanını
yaradır.
Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal şәbәkәlәr şirkәtin vahid
ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr, işçilәr iştirak edir.
Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı almalıdır, müştәrilәrlә
saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn
idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac yoxdur.
Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli modullardan vә parametrlәrdәn
olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

43 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun xüsusi alıcılara xidmәtin
texnoloji prosesi elementinә aiddir,

•

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz sayına reaksiya vermәk
üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil,
uyğunlaşmadır.
Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları hәrәkәtә gәtirәrәk,
ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni zamanda müraciәt etmәyә imkanını
yaradır.
Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal şәbәkәlәr şirkәtin vahid
ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr, işçilәr iştirak edir.
Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı almalıdır, müştәrilәrlә
saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn
idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac yoxdur.
Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli modullardan vә parametrlәrdәn
olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

44 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun minimal zaman mәsrәfli
sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları elementinә aiddir,

•

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz sayına reaksiya vermәk
üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil,
uyğunlaşmadır.
Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları hәrәkәtә gәtirәrәk,
ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni zamanda müraciәt etmәyә imkanını
yaradır.
Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal şәbәkәlәr şirkәtin vahid
ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr, işçilәr iştirak edir.
Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı almalıdır, müştәrilәrlә
saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn
idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac yoxdur.
Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli modullardan vә parametrlәrdәn
olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

45 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun daxili sәbәblәrdәn törәnmiş
әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr elementinә aiddir,

•

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz sayına reaksiya vermәk
üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil,
uyğunlaşmadır.
Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları hәrәkәtә gәtirәrәk,
ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni zamanda müraciәt etmәyә imkanını
yaradır.
Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal şәbәkәlәr şirkәtin vahid
ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr, işçilәr iştirak edir.
Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı almalıdır, müştәrilәrlә
saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn
idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac yoxdur.
Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli modullardan vә parametrlәrdәn
olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

46 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun eyni zamanlı iş üçün
imkanların yaradılması elementinә aiddir,

•

Kinetik sahibkarlıqda vasitәlәr son mәqamda hazırlana bilmәz, hadisәlәrin sonsuz sayına reaksiya vermәk
üçün onlar maksimal dәrәcәdә çevik, uzadılan vә görünüşü dәyişkәn olmalıdır, açarsadәcә çeviklik deyil,
uyğunlaşmadır.
Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları hәrәkәtә gәtirәrәk,
ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni zamanda müraciәt etmәyә imkanını
yaradır.
Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal şәbәkәlәr şirkәtin vahid
ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr, işçilәr iştirak edir.

Bütün işçilәr nә zaman, harada vә hansı şәkildә istәsә, dәqiq, әn son informasiyanı almalıdır, müştәrilәrlә
saşizlәr fasilәsiz vә bir anlığa, “partiyalarla” deyil, bir dәfәyә bağlanır, informasiya sistemlәrinin mәrkәzdәn
idarә etmә şöbәsinә heç bir ehtiyac yoxdur.
Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli modullardan vә parametrlәrdәn
olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә edir.

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

•

mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro  mikro
bazarqeyribazar
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48 biliklәrә malik işçilәr in dәstәyin zәruriliyi xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,

•

fәrdiyyәçilik tәklikdә işlәmәklә vәhdәtdә onu göstәrir ki, biliklәrә malik işçilәr fiziki әmәk işçilәrinә nisbәtәn
daha çox stresә mәruz qalır, onlar daha az açıq, sәmimi vә münasibәt yaradandırlar, işә daha çox cәlb
olunmuşdurlar, әgәr onların rәhbәrlәri onların әmәyini lazımi şәkildә qiymәtlәndirmәdikdә vә ya onlara
maliyyә, texniki vә ya başqa resurslarla zәruri yardım göstәrmәdikdә onlarda işә marağı itirmәk xüsusiyyәti
daha çox xasdır.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif kombinasiyaları onları
fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi
yanaşmalıdır.

49 biliklәrә malik işçilәr in daimi tәlim xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,

•

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini tәtbiq edir, firma aktivlәri
kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә
onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif kombinasiyaları onları
fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi
yanaşmalıdır.

50 biliklәrә malik işçilәr in fәrdiçilik xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,
biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini tәtbiq edir, firma aktivlәri
kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә
onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.

•

•

bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif kombinasiyaları onları
fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi
yanaşmalıdır.

51 biliklәrә malik işçilәr in virtual mәkandakı daimi mәşğuliyyәt xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn
hansı aiddir,

•

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini tәtbiq edir, firma aktivlәri
kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә
onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif kombinasiyaları onları
fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi
yanaşmalıdır.

52 biliklәrә malik işçilәr in hakimiyyәti xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,

•

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini tәtbiq edir, firma aktivlәri
kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә
onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif kombinasiyaları onları
fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi
yanaşmalıdır.

53 biliklәrә malik işçilәr in çeviklik xüsusiyyәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir,

•

biliklәrә malik olan işçi biliklәrin yaradılması vә әldә edilmәsi üçün öz vәrdişlәrini tәtbiq edir, firma aktivlәri
kimi nәzәrdәn keçirilәn bu işçilәr qiymәtcә daimi artır, onların baza biliklәri isә daimi dәyişir vә buna görә dә
onların firmaya tövhәlәridә dәyişәcәk.
biliklәrin transformasiyası vәrdişlәri yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmişdir, onlar bir çox müxtәlif iş
vәziyyәtlәrindә tәtbiq oluna bilәr.
onların biliklәrinә vә müasir iqtisadiyyatda onlara olan tәlәbatın tәklifi üstәlәmәsi faktına әsaslanır, onların
әksәriyyәti bunu başa düşür vә özünә daha әlverişli iş şәraiti yaratmaq üçün istifadә edir.
işә nәzarәti vә monitorinqi çәtinlәşdirir.
bu kateqoriyaya aid işçilәrin malik olduğu vәrdişlәrin vә hazırlıqların müxtәlif kombinasiyaları onları
fәrdiyyәtçiyә çevirir, ona görә dә menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fәrd kimi
yanaşmalıdır.

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

•

mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup
eksplisitimplisit.

55 Yalnız bir insana mәxsus, onun iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi biliklәrdir,

çünki qrup biliyin keyfiyyәtini artıran sintez gücünә malikdir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir,

•

mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup
eksplisitimplisit.

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

•

mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup.
eksplisitimplisit.

57 Dövlәt tәhsili vәsaitlәri ilә tәmin olunur, mәhdud sayda adamların sahib olduğu xüsusi biliklәrdir,
arifmetikanın әsasları bu biliyә aid nümunәdir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir,

•

mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro  mikro
bazarqeyribazar
fәrdiqrup.
eksplisitimplisit.

58 İşgüzar bilik ... :

•

işlәnmiş vә cәmlәşdirilmiş, sonra isә rәhbәrlik tәrәfindәn qәrarların qәbulu üçün bilavasitә vә ya potensial
faydalı olan mәlumatlar şәklindә qavranılacaq üsulla tәqdim edilәn mәlumatlardır.
axtarış, tәhlil, strukturlaşdırma, saxlanma vә manipulyasiyadır
әlaqәlәndirilmiş mәqsәdyönlü fәaliyyәt üçün toplanmış potensialdır
firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin asılı olduğu informasiyadır
bilik yaradılması üçün hәrәkәtә gәtirilmәmiş “xammal” ehtiyatlarıdır

59 Doğru mülahizәni göstәrin:

•

Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәrin üzәrindә
qurulmuşdur.
İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair
әsas informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş spektrini әhatә edir.
Daxili maliyyә informasiyası – istehsalın sәmәrәliliyinә vә mәhsuldarlığa, istehsal güclәrinә, mәsrәflәrә,
istehsal tullantılarına vә keyfiyyәtә dair mәlumatları әhatә edir.
Әmәk resursları haqqında informasiya – işçi heyәtinin tәlimi vә ixtisas sәviyyәsi, mәnәvi vәziyyәt vә kadrlarla
tәminata çәkilәn xәrclәr kimi aspektlәr üzәrindә qurulmuşdur.
Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına,
kapitalların bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı әhatә edir.

60 Doğru mülahizәni göstәrin:

•

İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair
әsas informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş spektrini әhatә edir.
Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına,
kapitalların bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı әhatә edir.
Makroiqtisadi vә geosiyasi informasiya – müxtәlif ölkәlәrin sosialiqtisadi siyasәtinin dәyişmәsinә, milli vә
dünya maliyyә bazarlarının, әmәk bazarlarının inkişaf meyillәrinә dair informasiyanı әhatә edir.

Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәrin üzәrindә
qurulmuşdur.
Vergiqoyma vә tәnzimlәmә haqqında informasiya – hәm konkret (bir firmanın vәziyyәti), hәm dә ümumi
(mәhsulun dünya bazarında meyillәri) ola bilәr.

61 Qlobal menecment paradiqması

•

düzgün cavab yoxdur
milli dәyәrlәrin qorunduğu sistemdir
milli dәyәrlәrin qorunduğu vә inkişaf etdirildlyi sistemdir
milli maraqların üstün tutulduğu sistemdir
qarşılıqlı maraqlar üzәrindә qurulmuş sistemdir

62 Eksplisit biliklәr hansı biliklәrdir

•

düzgün cavab yoxdur
aydın tәşkilatlanmış biliklәr
müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr
iqtisadi siyasi biliklәr

63 İmplisit biliklәr hansı biliklәrdir

•

düzgün cavab yoxdur
müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
aydın tәşkilatlandırılmış
fәrdin iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr

64 Biliyin neçә növü var

•

düzgün cavab yoxdur
altı
üc
beş
yeddi

65 İnformasiya iqtisadiyyatının әsas kateqoriyaları:

•

sadalanan variantlardan heç biri
istehsal, bölgü, mübadilә, istehlak
istehsal, bölgü, mübadilә, kapital
istehsal, bölgü, rifah, kapital
istehsal, bölgü, rifah, istehlak

66 Fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Sadalananlardan heç biri
rifahın müәyyәn olunmasına fәrdi yanaşma – insanın mahiyyәti uzun tarixi dövr әrzindә institutların
inkişafının tәhlilindәn çıxarılır
rifahın müәyyәn olunmasına institusional yanaşma – fәrdin rifahının qiymәtlәndirilmәsi yükü insanın özünә
hәvalә edilir
fәrdi yanaşma  diqqәti cәmiyyәtdәki әnәnәlәrә, etik normalara cәmlәyir
institusional yanaşma – insanların ümumi kefiyyәtlәrinin aşkara çıxarılmasına imkan vermir

67 Monetar rifah paradoksuna aid deyil:

•

•

“ pullar – şәrab” paradoksu
“himayәdә olanın ölümü” paradoksu
“gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi” paradoksu
“yağtoplar” paradoksu
“mәsrәflәrnәticәlәr” paradoksu

68 Kreativ rifah nәzәriyyәsindә dәyәrin әsas nәzәriyyәlәri:

•

sadalanan variantlardan heç biri
әmәk, subyektiv, mübadilә
әmәk, subyektiv, kreativ
mübadilә, subyektiv, kreativ
yaradıcı, obyektiv, әmәk

69 Fәrdin kreativ rifahı muzdlu yaradıcı әmәk vaxtından vә yaradıcı әmәk vaxtı kimi şәrh edilәn
yaradıcı asudә vaxtdan ibarәtdir. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir

•

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

70 Fәrd öz ali fәaliyyәtindә özünü inkişaf etdirmәk mәqsәdilә eyni zamanda hәm yaradıcı әmәk
vasitәsi, hәm dә yaradıcı istehlakın predmeti kimi çıxış edәn yaradıcı bacarıqlarından istifadә edir. Bu
ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir

•

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

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

•

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

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

•

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

73 İnsanın tәlәbatları mәna etibarilә tarixi inkişafın qlobal tendensiyalarının tәsiri altında formalaşan
ictimai hәyatın institusionallaşdırılmış normalarıdır, әgәr bu norma fәrd tәrәfindәn zәif

institusinallaşdırılıbsa, o bu cür tәlәbat hiss etmir. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı
aspektinә aiddir

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

3, 4, 6
1, 3, 6

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

79 Cәmiyyәtin sәnayeyәqәdәr, sәnaye vә postsәnaye cәmiyyәtinә ayırmaları kimә aiddir?

•

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

80 Helbreytә görә mәcburiyyәt nәylә әlaqәlıdir?

•

fәrdin tәşkilatın fәaliyyәtindә onun mәqsәdlәrini özünün şәxsi maraqlarına uyğunlaşdırmaq üçün iştirakı
kapitalla
texnostrukturla
fәrd inanmalıdır ki, qrupun mәqsәdi onun şәxsi maraqlarından üstündür
torpaqla

81 Postsәnaye cәmiyyәti terminini ilk dәfә kim tәtbiq edib?

•

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

82 Üçüncü dalğaya hansı tәzahür xarakterik deyil?

•

kütlәvi vә qeyrikütlәvi istehsalın birlәşmәsi
Elektron inqilab
sәnaye inqilabı
infosferanın meydana gәlmәsi
sosial yaddaşın keyfiyyәt dәyişikliyi

83 Sәnaye cәmiyyәti – bu:

•

informasiya cәmiyyәti
yenilәşmiş tәbiәtlә insanın qarşılıqlı tәsiri
insanla cәmiyyәtin qarşılıqlı tәsiri әtrafında qurulmuş cәmiyyәt
xidmәtlәrә әsaslanan cәmiyyәt
intellektual texnologiyanın dominant mövqe tutduğu cәmiyyәt

84 Postsәnaye cәmiyyәti  bu:

•

azalan faydalı iş әmsalı vә aşağı mәhsuldarlıq qanunlarına tabe olan cәmiyyәt
bilik cәmiyyәti
yenilәşmiş tәbiәtlә insanın qarşılıqlı tәsiri
insanla tәbiәtin qarşılıqlı tәsiri әtrafında qurulmuş cәmiyyәt
sәnayenin hasil edәn sahәlәrinin tәmin etdiyi cәmiyyәt, resurslar

85 Bu әsәrlәrdәn hansı Tofflerә aid deyildir?

•

“Gözlәnilәn postsәnaye cәmiyyәti”
“Gәlәcәyin şoku”

“Üçüncü dalğa”, “Hakimiyyәt metamarfozları”
“Gәlәcәyin şoku”, “Üçüncü dalğa”
“Hakimiyyәt metamarfozları”, “Gәlәcәyin şoku”

86 Sәnayeyәqәdәr cәmiyyәt – bu:

•

xidmәtlәrә әsaslanan cәmiyyәt
yenilәşmiş tәbiәtlә insanın qarşılıqlı tәsiri
insanla tәbiәtin qarşılıqlı tәsiri әtrafında qurulmuş cәmiyyәt
insan vә maşının qarşılıqlı tәsirinә әsaslanan cәmiyyәt
intellektual texnologiyanın dominant mövqe tutduğu cәmiyyәt

87 İnozemtsevә görә postiqtisadi cәmiyyәt nәdir?

•

Bu intellektual kapitalın fiziki kapitalla müqayisәdә rolunun artmasıdır
Bu onunla xarakterizә olunur ki, insanın maraqları maddi maraqlar müstәvisi çәrçivәsindәn çıxır
İctimai qurğunun yeni tipinin sistemyaradıcı elementidir
Cәmiyyәtin iqtisadi әsasının aradan qalxmasıdır
O, sadә әmәyin yaradıcı әmәklә әvәz olunmasıdır

88 Kim keçmiş vә indiki cәmiyyәti modern vә postmodern kateqoriyalarında müqayisә edir?

•

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

89 E.Tofflerin üçüncü dalğasına aid olmayanı göstәrin:

•

Sosial yaddaşda keyfiyyәt dәyişikliyinin baş vermәsi
Elektron inqilabın baş vermәsi
Xüsusi mülkiyyәtin aradan qalxması
Elektron kotteclәrin yaradılması
Korporasiyanın yenidәn müәyyәnlәşmәsi

90 V.İnozemtsevә görә postiqtisadiyyat cәmiyyәtinә keçid cәmiyyәtdә hansı әsaslı dәyişikliklәrlә
xarakterizә olunur?

•

dәyәr münasibәtlәrinin aradan qaldırılması, elektron inqilab
elektron inqilab, infosferanın inkişafı
elektron kotteclәr sisteminin inkişafı
sosial psixoloji dәyişikliklәr, texnoloji inqilab
elektron inqilab, xüsusi mülkiyyәtin süqutu

91 Aşağıda sadalanan mülahizәlәrdәn doğru olanı göstәrin:

•

postmodern dövründә ictimai pro¬seslәr müәyyәn vә statik olur
modern «yüngül» vә «maye şәkilli» kimi xarakterizә edilir
postmodern «ağır» vә «bәrk» kimi xarakterizә edilir
moderndәn postmodernә keçid fәrdilәşmәdәn qrup münasibәtlәrinә keçid demәkdir
postmodern dövründә ictimai pro¬seslәr qeyrimüәyyәn vә dinamik olur

92 E.Tofflerin Üçüncü dalğa әsәrindә sivilizasiyanın hansı mәrhәlәsi göstәrilir?
İqtisadi azadlıq, yüksәk tәhsil, informasiya texnikası

•

Sәnaye inqlabı, postsәnaye inqlabı, informasiya inqlabı inqlabı
Vәtәndaş cәmiyyәti, informasiya cәmiyyәti, bilik cәmiyyәti
Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı, sәnaye inqlabı, texnoinqlab
Sәnaye inqlabı, informasiya cәmiyyәti, innovasiya inqlabı

93 Postsәnaye cәmiyyәti necә xarakterizә olunur?

•

Informasiya texnologiyasının, biliklәrin, informasiyanın rolunun artdığı cәmiyyәt kimi
Elmitexniki inqilab nәticәsindә prioritetin mәhsul istehsalından xidmәt istehsalına keçdiyi cәmiyyәt kimi
Informasiyanın vә qloballaşmanın inkişaf etdiyi cәmiyyәt kimi
Qlobal informasiya mәkanının yarandığı vә dünya informasiya resurslarına girişin açıq olduğu cәmiyyәt kimi
Elektron demokratiyanın, dövlәtin, hökumәtin mövcud olduğu cәmiyyәt kimi

94 Postsәnaye cәmiyyәtinin әsasında aşağıdakı proses durur:

•

Informasiyamarketinq bazası әsasında informasiyaiqtisadi qarşılıqlı әlaqәlәrin hәyata keçirilmәsi
Texnologiyaların inkişafı maddi istehsalla mәşğul olan insanların sayının azalmasına gәtirir
Texnosfera, antroposfera vә sosiosferanın qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә noosferanın inkişafı
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadәçilәr arasında bölüşdürülmәsi
әtraf mühitin enerjisinin alınmasına istiqamәtlәnmiş tәsәrrüfat alqoritmlәrinin sahibkarlıq subyektlәrinin
yaradılması

95 Postsәnaye cәmiyyәtinin әsasında aşağıdakı proses durur:

•

Informasiyamarketinq bazası әsasında informasiyaiqtisadi qarşılıqlı әlaqәlәrin hәyata keçirilmәsi
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadәçilәr arasında bölüşdürülmәsi
Müasir iqtisadiyyat elә bir keyfiyyәt әldә etmişdir ki, o yüksәk sәviyyәli tәhsili olan insanların fәaliyyәtini
tәlәb edir
әtraf mühitin enerjisinin alınmasına istiqamәtlәnmiş tәsәrrüfat alqoritmlәrinin sahibkarlıq subyektlәrinin
yaradılması
Texnosfera, antroposfera vә sosiosferanın qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә noosferanın inkişafı

96 Postsәnaye cәmiyyәtinin yaranması sәbәbi aşağıdakı proses deyil:

•

Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadәçilәr arasında bölüşdürülmәsi
Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadәçilәr arasında bölüşdürülmәsi
Maddi baxımdan tәchiz olunan insanların xidmәtlәrә tәlәbatı artır
Müasir iqtisadiyyat elә bir keyfiyyәt әldә etmişdir ki, o yüksәk sәviyyәli tәhsili olan insanların fәaliyyәtini
tәlәb edir
Әmәyin kvalifikasiyasının rolunun artması istehsalın әsas vasitәsi kimi işçilәrin kvalifikasiyasına gәtirib
çıxarır

97 D.Bellә görә texnoloji inqilablardan biri aşağıdakıdır:

•

XV әsrdә buxar maşınının kәşfi
XVI әsrdә buxar maşınının kәşfi
XIV әsrdә buxar maşınının kәşfi
XVII әsrdә buxar maşınının kәşfi
XVIII әsrdә buxar maşınının kәşfi

98 D.Bellә görә texnoloji inqilablardan biri aşağıdakıdır:
XX әsrdә elektrik sahәsindә elmi texnoloji inkişaf
XVI әsrdә elektrik sahәsindә elmi texnoloji inkişaf
XVIIәsrdә elektrik sahәsindә elmi texnoloji inkişaf
XVIII әsrdә elektrik sahәsindә elmi texnoloji inkişaf

•

•

XIX әsrdә elektrik sahәsindә elmi texnoloji inkişaf

99 D.Bellә görә texnoloji inqilablardan biri aşağıdakıdır

•

XXI әsrdә kompüterlәrin yaranması
XVIII әsrdә kompüterlәrin yaranması
XIX әsrdә kompüterlәrin yaranması
XX әsrdә kompüterlәrin yaranması
XX әsrdә kompüterlәrin yaranması

100 Korporasiyanın yenidәn müәyyәnlәşmәsi – istehsal şәraitindә hansı inqilabi dәyişikliklәr baş
vermişdir

•

variantların hamısı doğrudur.
korporasiyalar әtraf – mühiti çirklәndirir;
onlar “sosial çirklәnmәdә” – işsizlik, cәmiyyәtin parçalanması vә s. problemlәrin dәrinlәşmәsindә
günahkardırlar;
cәmiyyәt daha böyük hәcmdә korporativ informasiyanın açıq giriş üçün aşkara çıxarılmasını tәlәb edir;
korporasiya siyasi qәrarların qәbuluna aşkar vә ya qeyri – aşkar şәkildә tәsir göstәrir;

101 Postmodern dövründә proseslәr?

•

dinamikdir
qeyrimüәyyәn vә dinamikdir
çevikdir
fәrdilәşmişdir
qeyri müәyyәndir

102 Postiqtisadi cәmiyyәtә keçid cәmiyyәtdә hansıdәyişikliklә xarakterizә olunmur?

•

cәmiyyәtin sinfi strukturunun dәyişmәsi
texnoloji inqilab
texnologiyaların konvergensiyası
dәyәr münasibәtlәrinin aradan qaldırılması
xüsusi mülkiyyәtin aradan qalxması

103 Dәstәk qrupu hansı minimal çәkiyә malik olmalıdır ki, o hәlledici qrup kimi tanınsın:

•

45%
90%
80%
60%
50%

104 Adәtәn, hüdud çәkisi müәyyәn edilir:

•

50%ә qәdәr
65%dәn az
65%dәn çox
60%dәn az
50%dәn çox

105 Sadә çoxluq prosedurunda o alternativ qәbul edilir ki,
sәslәrin 60%dәn çoxunu toplayan
sәslәrin 50 %ni toplayan

•

sәslәrin 65%ә qәdәrini toplayan
sәslәrin 50%dәn çoxunu toplayan
sәslәrin 100 %ni toplayan

106 İctimai seçim mexanizmi hansı prinsipә әsaslanır?

•

çoxluq prinsipi
iki nәfәrbir sәs
yekdilliklә qәbul edilәn
bir nәfәrbir sәs
ikidәn çox olmayan neytral sәs

107 İctimai qәrarın qәbulu prosesi ...

•

bütün cavablar düzgündür
verilmiş variantların vә ya alternativlәrin toplusu içәrisindә yeganә variantın seçilmәsindәn ibarәtdir
verilmiş variantların vә ya alternativlәrin toplusu içәrisindәn bütün düzgün variantın seçilmәsindәn ibarәtdir
verilmiş variantların vә ya alternativlәrin toplusu içәrisindәn bir neçә düzgün variantın seçilmәsindәn ibarәtdir
verilmiş variantların içәrisindәn bir neçә düzgün variantın seçilmәsindәn ibarәtdir

108 әnәnәvi demokratiyada seçim hansı prinsipә әsaslanır?

•

әksmәrkәzlәşdirilmiş
çoxluq
konsensus
azlıq
demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi

109 Sadә çoxluq qaydası dәstәk qrupunun hüdud çәkisinin hansı sәviyyәsi ilә müәyyәn olunur?

•

70%+1
70%
50%+1
60%
49%

110 Müxtәlif fәrdlәrin hәrәkәtlәrinin uzlaşdırılmasının hansı mexanizmlәri formalaşmışdır?

•

fәrdi seçim vә ictimai seçim
ictimai seçim vә kommersiya mexanizmi
fәrdi seçim vә bazar mexanizmi
bazar seçimi vә ictimai seçim
fәrdi seçim vә kommersiya mexanizmi

111 Kondorse paradokslarını daha necә adlandırırlar?

•

Sәslәrin çoxsәviyyәli verilmәsi paradoksları
Sәsvermә paradoksları
Dövrlü sәsvermә paradoksları
Natamam sәsvermә paradoksları
Alternativlәrin cütcüt müqayisәsi paradoksu

112 Sadә çoxluq qaydası dәstәk qrupunun hüdud çәkisini ...... kimi müәyyәn edir.
Vahidә bәrabәr
Optimal çoxluğa bәrabәr

•

2/3ә bәrabәr
50% üstәgәl bir sәs
35% üstәgәl bir sәs

113 Verilmiş alternativlәr çoxluğundan yeganә alternativi seçmәyә imkan verәn alqoritmdir:

•

Tәkbaşına qәrar
Sadә çoxluq
Bord proseduru
İctimai seçim proseduru
Optimal çoxluq qaydası

114 Sadә çoxluq:

•

hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır
sәslәrin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә çox sәs toplayan alternativ seçilir
alternativlәrin cütcüt müqayisәsinә әsaslanır
hәr bir sәs verәn sәsvermәyә çıxarılan çoxluqların içәrisindәn istәsiyi sayda alternativ bәyәnә bilәr

115 Fәrdi hәrәkәtlәrin uzlaşdırılmasının tarixәn neçә mexanizmi formalaşmışdır?

•

5
2
3
4
6

116 әnәnәvi demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

sabit
yekcins
dәyişmәz
nümayәndәli
iyerarxik

117 әnәnәvi demokratiyada nümayәndәlәrin tәrkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

sabit
yekcins
dәyişmәz
nümayәndәli
iyerarxik

118 әnәnәvi demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

sabit
yekcins
dәyişmәz
nümayәndәli
iyerarxik

119 әnәnәvi demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

çoxluq
yekcins

yüksәk
nümayәndәli
cismәn

120 әnәnәvi demokratiyada sәsvermәdә iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

çoxluq
yekcins
yüksәk
nümayәndәli
cismәn

121 әnәnәvi demokratiyanın xarakteri aşağıdakılardan hansıdır

•

çoxluq
yekcins
yüksәk
nümayәndәli
cismәn

122 әnәnәvi demokratiyada seçki mәsrәflәri aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

çoxluq
yekcins
yüksәk
nümayәndәli
cismәn

123 әnәnәvi demokratiyada cәmiyyәt aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

çoxluq
yekcins
yüksәk
nümayәndәli
cismәn

124 Elektron demokratiyanın prinsipini göstәrin:

•

bütün cavablar doğrudur
demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi
alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi funksiyalarının bölünmәsi
hakimiyyәt orqanlarının dinamikliyi
әksmәrkәzlәşdirmә

125 Elektron demokratiyanın prinsipini göstәrin:

•

doğru cavab yoxdur
nümayәndәlik
sәsvermәdә cismәn iştirak
çoxluq prinsipi
mәrkәzlәşdirmә

126 әnәnәvi demokratiyanın prinsipini göstәrin:

•

bütün cavablar doğrudur
nümayәndәlik

sәsvermәdә cismәn iştirak
çoxluq prinsipi
mәrkәzlәşdirmә

127 әnәnәvi demokratiyanın prinsipini göstәrin:

•

bütün cavablar doğrudur
bir nәfәr – bir sәs
bir mütәxәssis – bir sәs
birbaşa demokratiya
elektron sәsvermә

128 Dәstәk qrupunun hәlledici kimi tanınması üçün sәsvermә qaydası ilә müәyyәn edilәn zәruri
minimal çәki necә adlanır?

•

maksimal çәki
hәdd çәkisi
çoxluq çәkisi
hüdud çәkisi
minimal çәki

129 İnformasiya makroiqtisadiyyatında iqtisadi inkişaf 

•

müәyyәn dövr әrzindә ümumi rifahın nisbi artımıdır.
yaradıcı fәaliyyәtin yüksәlmәsidir
iqtisadiyyatda istehsal olunan nemәtlәrin mәcmu dәyәrlәrinin zamana görә artma prosesidir
ümumi rifahın zamana görә artma prosesidir
әhalinin sağlamlığının yüksәlmәsidir

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

•

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

131 Keynsçilik modelindә gәlir multiplikatoru .... prosesidir.

•

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

132 İİdә ümumi rifah multiplikatoru modeli nә ilә xarakterizә olunur?

•

iqtisadiyyat bütövlükdә multiplikatora malikdir
hәr bir firmanın kollektivi multiplikatora malikdir
hәr bir ailә multiplikatora malikdir
cәmiyyәtin hәr bir üzvü multiplikatora malikdir
iqtisadiyyatın hәr bir sahәsi multiplikatora malikdir

133 İctimai kreativ rifah hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

rifah indeksi vә işlәrin tәhsil sәviyyәsi
rifah indeksi vә rifah hәcmi
rifah indeksi vә tәshih edilmiş tәhsil indeksi
işlәrin tәhsil sәviyyәsi vә rifah hәcmi
tәshih edilmiş tәhsil indeksi vә rifah hәcmi

134 IIdә ümumi kreativ rifah nә xarakterizә edir?

•

idxal olunan mәhsulun miqdarı
istedadlı uşaq vә gәnclәrin sayı
ölkәnin xammal ehtiyatları
fәrdin inkişaf sәviyyәsi
cәmiyyәtin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi

135 Hansı mühakimә doğru deyil:

•

bütün sadalanan variantlar
tәhsil sәviyyәsi ümumi kreativ rifahın intensivliyini xarakterizә edir.
sağlamlıq sәviyyәsi ümumi kreativ rifahın ekstensivliyini xarakterizә edir.
mәcmu gәlir ümumi kreativ rifahın ilkin amili deyil.
tәhsil sәviyyәsi ümumi kreativ rifahın dinamik xarakteristikasıdır.

136 Hansı statistik verilәnlәr tәhsil sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinә aid edilmir?

•

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

137 Keynsçilik nәzәriyyәsindә gәlir multiplikatorunun aldığı qiymәti göstәrin:

•

<100
>10
<1
>1
<10

138 İqtisadiyyatın informasiya sektoruna daxil deyil:

•

incәsәnәt
tәhsil, sәhiyyә
rabitә vә informasiya texnologiyaları
elm, mәdәniyyәt
asudә vaxt sahәsi

139 Doğru mühakimәni seçin:

•

ÜDM faktorları xәrc mәnasına, ümumi kreativ rifah faktorları isә rifah mәnasına malikdir.
Әnәnәvi makroiqtisadiyyatda ictimai mәhsul fiziki vahidlәrlә, informasiya iqtisadiyyatında isә dәyәr vahidlәri
ilә ölçülür.
İnformasiya iqtisadiyyatında ictimai mәhsul – informasiya mәhsullarının ümumi hәcmidir.
İnformasiya makroiqtisadiyyatında ictimai mәhsul zaman vahidlәri ilә ölçülür.
Ümumi kreativ rifah kiçik zaman müddәtindә әhәmiyәtli dәrәcәdә dәyişә bilәr.

140 Keynsçilik modelindә gәlir hansı qanunauyğunluqla artır?

•

şәrtdәn asılı olaraq
xәtti
әdәdi silsilә
hәndәsi silsilә
üstlü

141 İİdә nә vaxt iqtisadi inkişaf baş verir?

•

sağlamlıq sәviyyәsi zamana görә dәyişmir
sadә inkişaf fondu formalaşır
inkişaf fondu tәşkil edilir
genişlәnmiş istehsal fondu formalaşır
tәhsil sәviyyәsi zamana görә dәyişmir

142 İqtisadi inkişafın amili deyil:

•

insanların orta ömür müddәtinin yüksәlmәsi
insanların hәyatının yaradıcı mәzmununun yüksәlmәsi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi
әhalinin sayının artması
әhalinin sağlamlığının yüksәlmәsi

143 İctimai kreativ rifah necә müәyyәn olunur?

•

Rifah indeksi vә tәhsil indeksi ilә
Tәhsil indeksi ilә
Rifah indeksi vә rifah hәcmi ilә
saglamlıq indeksi ilә
rifah hәcmi ilә

144 Rifah indeksi necә müәyyәn olunur?

•

Saglamlıq indeksi ilә iqtisadi cәhәtdәn fәal әhalinin sayının hasilinә bәrabәrdir.
Tәhsil indeksi ilә saglamlıq indeksinin hasilinә bәrabәrdir.
Tәhsil indeksi ilә әhalinin sayının hasilinә barabәrdir.
Saglamlıq indeksi ilә әhalinin sayının hasilinә barabәrdir.
Tәhsil indeksi ilә әhalinin orta ömür müddәtinin hasilinә bәrabәrdir.

145 İctimai kreativ rifah nәdir?

•

sadalananların hamısı doğrudur
cәmiyyәtin bütün yaradıcı üzvlәrinin rifahları cәmi
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin maddi vә yaradıcı dәyәrlәrinin mәcmusu
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin ali fәaliyyәtinin davamlılığının cәmidir
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifah qiymәtlәrinin cәmidir

146 ............ iqtisadi inkişafı prosesindә cәmiyyәtin durumlarının tәsviridir. Cümlәni tamamlayın

•

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

147 Fәrdlәrin rifah sәviyyәsinin ardıcıl dәyişmәsi prosesi vә ona müvafiq olaraq ümumi rifahın
dәyişmәsi ............... prosesi kimi çıxış edir. Cümlәni tamamlayın

•

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

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

•

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

149 Rifah hәcmi(W):

•

W=P/WI
W=WI/P
W=WI+P
W=WI+P
W=WIP

150 10−90 qaydasının mәğzi nәdәn ibarәtdir?

•

Istehsalat proseslәrinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi vә onların koordinasiyası
Mühәndisin görmәdiyi qarşılıqlı әlaqәlәrin, prosesin hissәlәrinin sayının azaldılması
Birlikdә daha çox dәyәr әlavә edәn bütün әmәliyyatları birlәşdirmәk
Dәyәr әlavә etmәyәn fәaliyyәtlәrin aradan qaldırılması
Proseslәrin potensial tәkmillәşdirilmәsini әmәliyyatlar sferasında әldә etmәk

151 Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi işçi vahidlәrin vә işlәrin tәşkilindә hansı dәyişikliklәrlә
nәticәlәnmәlidir?

•

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

152 Prosesin idarә olunmasının inteqrasiyalı sxemindә alıcının rolu nәdәn ibarәtdir?

•

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

153 Kinetik sahibkarlığın inkişafının әsas infrastruktur elementlәrinә aiddir.
Prosessual mәsәlәlәrin xәtti ardıcıllığı, lokal şәbәkәlәr

•

•

Spontan әmәkdaşlıq vә tәlim üçün şәbәkәlәr, ayrıayrı alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi, uyğunlaşma
vasitәlәri vә s.
Prosessual mәsәlәlәrin xәtti ardıcıllığı
Sadәcә çeviklik qabiliyyәti
Lokal şәbәkәlәr, çeviklik qabiliyyәti

154 inersiya hissәsi nәdir?

•

heç biri
informasiya mikroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin şaquli hissәsi
informasiya makroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin şaquli hissәsi
informasiya mikroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin üfüqi hissәsi
informasiya makroiqtisadiyyatı modellәrindә tәlәb әyrisinin üfüqi hissәsi

155 Kinetik sahibkarlıq kinetik infrastrukturun hansı elementlәrinә әsaslanır?

•

bütün cavablar doğrudur
eyni vaxtda işlәmәk üçün imkanların yaradılması
minimal zaman mәsrәflәri ilә әqdlәr üçün informasiya texnologiyaları
ayrıayrı alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi
uyğunlaşdırma vasitәlәri

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

•

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

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

•

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

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

•

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

159 Ardıcıl, sistematik, әsaslı qaydaların әvәzinә fәaliyyәtin ümumi planı işçilәrә rolları hәrәkәtә

gәtirәrәk, ardıcıllığı dәyişәrәk, tapşırıqları tәkrar bölüşdürәrәk problemә eyni zamanda müraciәt
etmәyә imkanını yaradır. Prosessual mәsәlәlәrin xәtti ardıcıllığı qeyrisәmәrәlidir. Bu ifadә kinetik
sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlәrinә aiddir,

•

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

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

•

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

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

•

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

162 Sifariş üzrә kütlәvi istehsalı, yәni, әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş, әlverişli modullardan vә
parametrlәrdәn olan әmtәәlәrin ölçülәrinә görә fәrdi şәkildә düzәldilmiş әmtәәlәrin buraxılışını idarә
edir, alıcı hadisәlәrinә reaksiya vermәkmüәssisәnin bütün zәruri proseslәrini işә salmaq demәkdir;
satış, marketinq, yeni mәhsulun işlәnib hazırlanmasıbunların hamısı bir alıcı üçün edilir. Bu ifadә
kinetik sahibkarlığın infrastrukturunun hansı elementlәrinә aiddir,

•

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

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

•

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

164 Gәlirin rolu aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir

•

Özözünә artma
Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya

165 Zamanında dәyişiklik aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir

•

Özözünә artma
Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya

166 Zamanında dәyişiklik aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir

•

Özözünә artma
Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya

167 İbtidai cәmiyyәtdә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır

•

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

168 Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәtdә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır

•

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

169 Sәnaye cәmiyyәtindә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır

•

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

170 İnformasiya cәmiyyәtindә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır

•

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

171 Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәtdә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti

172 Sәnaye cәmiyyәtindә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti

173 İnformasiya cәmiyyәtindә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti

174 İbtidai cәmiyyәtdә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya

175 Sәnayeyәqәdәrki cәmiyyәtdә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya

176 Sәnaye cәmiyyәtindә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya

177 İnformasiya cәmiyyәtindә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya

178 İbtidai cәmiyyәtdә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların heç biri doğru deyil
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti

179 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının mәhdudluğu xarakteristikası
aşağıdaklardan hansıdır

•

Gәlir
Rifah
Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur

180 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının resurs xarakteristikası aşağıdaklardan
hansıdır

•

Gәlir
Rifah
Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur

181 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının mәqsәd göstәricisi
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır

•

istehlak artıqlığı
kreativ rifah
gәlirin qiymәti
mәnfәәt
әmәyin qiymәti

182 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının verilmiş qiymәt xarakteristikası
aşağıdaklardan hansıdır

•

istehlak artıqlığı
kreativ rifah
gәlirin qiymәti
mәnfәәt
әmәyin qiymәti

183 Gәlirin rolu aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir

•

Özözünә artma
Mәqsәd
Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya

184 Meritokratiya hansı cәmiyyәtә aiddir?
sadalanan variantlardan heç biri

•

sәnayeyә qәdәrki
sәnaye
informasiya
ibtidai

185 Şәxsi keyfiyyәtlәrin bölgüsünü müәyyәn edәn amillәrә aiddir:

•

bioloji vә sosial
maddi vә sosial
mәnәvi vә fiziki
bioloji vә yaradıcı
mәnәvi vә sosial

186 Şәxsi keyfiyyәtlәrin bölgüsü növbәti amillәrlә müәyyәn olunur:

•

davranış vә bioloji
psixoloji vә bioloji
bioloji vә sosial
mәdәni vә sosial
psixoloji vә sosial

187 Aşağıda sadalananlardan hansı kreativ kapital konsepsiyası ilә insan kapitalı konsepsiyasının
fәrqlәndirici cәhәtlәri deyildir:

•

zamanla dәyişiklik
kapitalın yaranması
yaradıcı hәddin ölçüsü
ölçü vahidlәri
gәlirin rolu

188 Fikirlәrdәn hansının doğru olmadığını müәyyәn edin: Sosial kapital....

•

bütün sadalananlar
fәrdә münasibәtdә xarici obyektlәri özündә birlәşdirir
sosial kapitalın mәhsuldarlığı onun xarici insan komponentlәrinin tәrkibi vә keyfiyyәtindәn asılıdır
fәrdin dostluq, ailә vә işgüzar әlaqәlәri onun sosial kapitalına aid deyildir
fәrdin digәr insanlarla onlar tәrәfindәn alınan nemәtlәr axınına tәsir edәn әlaqәlәr sistemidir

189 Bu fikirlәrdәn handı doğrudur: Kreativ kapitalın istifadә olunmuş hәcmi....

•

bütün sadalananlar
fәrdin hәyat fәaliyyәti şәraitindәn asılı deyildir
fәrdin hәyat fәaliyyәti şәraitindәn asılıdır
fәrdin yaradıcı hәddindәn çoxdur
kreativ kapitalın potansial hәcminin kәmiyyәtini üstәlәyir

190 Kapitalın tәsnifatına naturalmaddi yanaşma:

•

variantlardan heç biri
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt tәşkil etmәsi fikrindәn
yaranır
nemәtin dәyәrinin fәrdin yaradıcı xәrclәrinin miqdarı ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin onun bazar qiymәti ilә eyni olması fikrindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır

191 Kapitalın tәsnifatına dәyәr yanaşma:

•

variantlardan heç biri
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt tәşkil etmәsi fikrindәn
yaranır
nemәtin dәyәri fәrdin yaradıcı xәrclәrinin miqdarı ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәri onun bazar dәyәri ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır

192 Kapitalın tәsnifatına utilitar yanaşma:

•

variantlardan heç biri
nemәtin dәyәrinin onun bazar qiymәti ilә eyni olması fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt tәşkil etmәsindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır
verilәn yanaşmanın insanın daxili kapitalının qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilmәsindәn yaranır

193 Hansı variant yalnışdır

•

Ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә bir neçә mәrhәlәdә aparılır.
Tәkbaşına qәrar dәstәk qrupunun çәkisinin minimal olduğu vaxt qәbul edilir
İctimai seçim proseduru dәstәk qrupunun hüdud çәkisini ⅔ә bәrabәr şәkildә müәyyәn edir
Yekdil qәrar dәstәk qruplarının çәkisinin maksimal olduğu, yәni 100% ә bәrabәr olduğu zaman qәbul edilir
Bord proseduru hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır

194 Hәlledici dәstәk qrupu ...

•

bütün cavablar düzgündür
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsi zamanı son nәticәni dәyişmәyә qadir olan alternativә
dәstәk qrupudur
bir neçә dәstәk qrupu içәrisindә yalnız әn kiçik çәkiyә malik olan qrupdur
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsindә qәrarlı olmayan alternativә dәstәk qrupudur
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsindә qәrarlı olan alternativә dәstәk qrupudur.

195 Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,:

•

daxili mәsrәflәr maksimumdur
daxili mәsrәflәr minimumdur
dәstәk qrupunun çәkisi 50%ә bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi minimumdur
dәstәk qrupunun çәkisi 100 %ә bәrabәrdir

196 Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,:

•

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

197 Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,:

•

dәstәk qrupunun çәkisi maksimumudur, dәstәk qrupunun çәkisi 100 %ә bәrabәrdir, daxili mәsrәflәr
maksimumudur, kәnar mәsrәflәr 0a bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi maksimumudur
kәnar mәsrәflәr 0a bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi 100 %ә bәrabәrdir
daxili mәsrәflәr maksimumudur

198 Nisbi çoxluq prosedurunda o alternativ qәbul edilir ki,

•

bütün cavablar düzgündür
digәrlәri ilә müqayisәdә sәslәrin yarı hissәsini toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә daha çox sәs toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә sәslәrin yarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә sәslәrin yarıdan az hissәsini toplayan alternativ seçilir

199 Elektron demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası:

•

bütün cavablar düzgündür
iyerarxik
mәrkәzlәşdirilmiş
şәbәkә
әksmәrkәzlәşdirilmiş

200 әnәnәvi demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası:

•

bütün cavablar düzgündür
iyerarxik
mәrkәzlәşdirilmiş
şәbәkә
әksmәrkәzlәşdirilmiş

201 Aşağlda sadalananlardan hansıları elektron demokratiyanın prinsiplәrinә daxildir:

•

mәrkәzlәşdirmә
nümayәndәlik
çoxluq prinsipi
sәsvermәdә cismәn iştirak
hakimiyyәt orqanlarının dinamikliyi

202 Aşağlda sadalananlardan hansıları elektron demokratiyanın prinsiplәrinә daxildir:

•

nümayәndәlik
konsensus prinsipi
sәsvermәdә cismәn iştirak
çoxluq prinsipi
bir nәfәr – bir sәs

203 Elektron demokratiyada seçim hansı prinsipә әsaslanır?

•

çoxluq, konsensus
çoxluq
konsensus
azlıq
sәslәrin bәrabәrliyi

204 Konstitusiya çoxluğu qaydası dәstәk qrupunun hüdud çәkisinin hansı sәviyyәsi ilә müәyyәn
olunur?

•

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

4/1

205 İctimai seçim zamanı ...:

•

fәrd maraqlı deyil ki, onun istәklәri kifayәt qәdәr insanın istәklәri üstüstә düşsün.
fәrd maraqlıdır ki, onun istәklәri rәqibin istәklәrindәn çox fәrqlәnsin.
fәrd maraqlıdır ki, onun istәklәri ilә kifayәt qәdәr insanın istәklәri üstüstә düşsün.
fәrd maraqlıdır ki, onun istәklәri rәqibin istәklәri ilә üstüstә düşsün.
fәrd maraqlı deyil ki, onun istәklәri rәqibin istәklәri ilә üstüstә düşsün.

206 İctimai qәrar qәbulu prosesi ... prosesidir:

•

verilmiş variantlar yığımı içәrisindәn bütün düzgün olmayan variantların seçilmәsi
verilmiş variantlar yığımı içәrisindәn yeganә variantın seçilmәsi
verilmiş variantlar yığımı içәrisindәn bütün düzgün variantların seçilmәsi
verilmiş alternativlәr yığımı içәrisindәn bütün düzgün variantların seçilmәsi
verilmiş alternativlәr yığımı içәrisindәn bütün düzgün olmayan variantların seçilmәsi

207 Dәstәk qrupunun çәkisi  ...:

•

sәsvermәdә iştirak edәnlәrin ümumi sayıdır.
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin ümumi sayında qrup üzvlәrinin xüsusi çәkisidir.
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin ümumi sayında qrup üzvlәrinin fiziki çәkisidir
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin xüsusi çәkisidir.
sәsvermәdә iştirak edәnlәrin birbirilә qarşılıqlı tәsiri sayının xüsusi çәkisidir.

208 Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür?

•

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

209 Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür?

•

bütün cavablar doğrudur
dәstәk qrupunun çәkisi minimal olduğu halda
kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda
narazı fәrdlәrin sayı maksimal olduğu halda

210 Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür?

•

doğru cavab yoxdur
dәstәk qrupunun çәkisi maksimal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi 100%ә bәrabәr olduğu halda
kәnar mәsrәflәr sıfra bәrabәr olduğu halda
daxili mәsrәflәr maksimal olduğu halda

211 Yekdil qәrar nә zaman mümkündür?

•

doğru cavab yoxdur
dәstәk qrupunun çәkisi minimal olduğu halda
kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda

narazı fәrdlәrin sayı maksimal olduğu halda

212 Yekdil qәrar nә zaman mümkündür?

•

kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda
narazı fәrdlәrin sayı maksımal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi maksimal olduğu halda
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda
doğru cavab yoxdur

213 Nisbi çoxluqda hansı alternativ seçilir?

•

doğru cavab yoxdur
sәslәrin yarıdan çoxunu alan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә daha çox sәs toplayan alternativ seçilir
sәslәrin yarısını alan alternativ seçilir
50%+1 sәs toplayan alternative seçilir

214 Elektron demokratiyada cәmiyyәt aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual

215 Elektron demokratiyada seçki mәsrәflәri aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual

216 Elektron demokratiyada xarakteri aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual

217 Elektron demokratiyada sәsvermәdә iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim
virtual

218 Elektron demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır,

•

konsensus
yekcins olmayan
aşağı
müstәqim

virtual

219 Elektron demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
әksmәrkәzlәşdirilmiş
dinamik
dәyişkәn

220 Elektron demokratiyada nümayәndәlәrin tәrkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
әksmәrkәzlәşdirilmiş
dinamik
dәyişkәn

221 Elektron demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır

•

konsensus
yekcins olmayan
әksmәrkәzlәşdirilmiş
dinamik
dәyişkәn

222 Kondorse proseduru:

•

hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır
sәslәrin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә çox sәs toplayan alternativ seçilir
alternativlәrin cütcüt müqayisәsinә әsaslanır
hәr bir sәs verәn sәsvermәyә çıxarılan çoxluqların içәrisindәn istәsiyi sayda alternativ bәyәnә bilәr

223 Bord proseduru:

•

hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır
sәslәrin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
digәrlәri ilә müqayisәdә çox sәs toplayan alternativ seçilir
alternativlәrin cütcüt müqayisәsinә әsaslanır
hәr bir sәs verәn sәsvermәyә çıxarılan çoxluqların içәrisindәn istәsiyi sayda alternativ bәyәnә bilәr

224 İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır. Bu fikir hansı prinsipi әks
etdirir?

•

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

225 әnәnәvi demokratiyanın Bir nәfәr –bir sәs prinsipi nәyi nәzәrdә tutur?
İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır
Mümkün alternativlәrin çoxluğu özütәşkilolunan mütәxәssislәr birliyi tәrәfindәn formalaşdırılır

•

•

İnsanların ictimai qәrar qәbul etmәk qabiliyyәti birbirindәn az fәrqlәnir, yәni bu baxımdan cәmiyyәt
yekcinsdir
İstәnilәn hakimiyyәt orqanının qәrarı iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinә aid hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn
lәğv edilә bilәr
İctimai qәrar sәsverәnlәrin çoxluğu tәrәfindәn qәbul edilir vә bu zaman azlığın rәyi nәzәrә alınmır

226 i alternativi j alternativindәn üstün olduqda kij Kondorse әmsalı .....

•

Doğru cavab yoxdur
Vahidә bәrabәrdir
Sıfıra bәrabәrdir
Bu barәdә fikir söylәmәk olmaz
2yә bәrabәrdir

227 Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nәyi nәzәrdә tutur?

•

İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır
Mümkün alternativlәrin çoxluğu özütәşkilolunan mütәxәssislәr birliyi tәrәfindәn formalaşdırılır
İctimai hәyatın mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli müvafiq profilli mütәxәssislәrin ixtisaslı rәyinә әsaslanmalıdır
İstәnilәn hakimiyyәt orqanının qәrarı iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinә aid hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn
lәğv edilә bilәr
İctimai qәrar sәsverәnlәrin çoxluğu tәrәfindәn qәbul edilir vә bu zaman azlığın rәyi nәzәrә alınmır

228 İnformasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak funksiyasının әsas funksiyaları:

•

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

229 Yaradıcı sahibkarın әsas mәqsәdi nәdir?

•

satış bazarının genişlәndirilmәsi
gәlirin istehlak vә yığım arasında optimal bölüşdürülmәsi
istehsal mәsrәflәrinin minimallaşdırılması
nәqliyyat xәrclәrinin optimallaşdırılması
gәlirin maksimallaşdırılması

230 Şәbәkә nemәtinin xassәsidir:

•

şәbәkә nemәtinә tәlәbin qiymәtinin azalması
son mәhsulun azalması
son mәdaxilin ixtisar olunması
son mәdaxilin azalması
son mәsrәflәrin azalması

231 әnәnәvi iqtisadiyyatda istehlak nәzәriyyәsindә mәqsәd funksiyasıdır:

•

mәhdudiyyәt funksiyası
istehsalistehlak funksiyası
istehsal funksiyası
istehlak funksiyası
faydalılıq funksiyası

232 İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә istehlak obyektinin

xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başa çatması
mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti

233 İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә istehlak mәqsәdinin
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başa çatması
mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti

234 İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә nәzәrә alınmayan amil
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başa çatması
mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti

235 İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә verilmiş qiymәt xarakteristikası
aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başa çatması
mәhsul
maksimum faydalılıq
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti

236 İstehlakın faydalılığın maksimallaşdırılması (әnәnәvi) modelindә tarazlıq nöqtәsi xarakteristikası
aşağıdakılardan hansıdır

•

maksimum faydalılıq
mәhsul
gözlәmәnin ağırlığı
mәhsulun qiymәti
istehlakın başa çatması

237 İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә istehlak
obyektinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır,

•

istehlakın başlanması
asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti

238 İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә istehlak
mәqsәdinin xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başlanması
asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti

239 İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә nәzәrә
alınmayan amil xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başlanması
asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti

240 İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә verilmış qiymәt
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başlanması
asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti

241 İstehlakın gözlәmә ağırlığının minimallaşdırılması (mәqsәdli istehlak) modelindә tarazlıq nöqtәsi
xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır

•

istehlakın başlanması
asudә vaxt
minimum ağırlıq
mәhsulun faydalılığı
gözlәmәnin qiymәti

242 Gәlirin dәyәri hansı düsturla hesablanır?

•

C=IQ
C=QxI
C=Q/I
C=Q+I
C=QI

243 İstahlaka meyilin sonhәddi(MPC):

•

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

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

•

•

mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın yığımının tarazlı hәcminin artımıdır

245 Modifikasiya edilmiş faydalılıq funksiyası aşağıdakı kimi yazılır:

•

MU( t; x; y)
U( t; x;y)
U(t;x)
T( u; y)
T( u; x; y)

246 әmәk haqqının tarazlı dәrәcәsi halında ödәnilmiş әmәyin hәcmi elә olmalıdır ki, aşağıdakı nisbәt
yerinә yetirilsin. Bu hansı nisbәtdir?

•

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

247 әnәnәvi iqtisadiyyatla informasiya iqtisadiyyatının müqayisәli tәhlilinin әsas müddәaları
hansılardır?

•

Istehsal, istehlak, әmәk, dәyәr, pul, sәrvәt, kapital, tәlәb, tәklif, insan
Mәhsul, әmәk, kapital, sәrvәt, dәyәr, tәlәbat, rifah, pul, sosial qarşılıqlıәlaqәlәr, insan
Istehsal, istehlak, әmәk, pul, tәlәb, tәklif, insan, qarşılıqlı әlaqә, bazar
Әmәk, dәyәr, kapital, mәhsul, tәlәb, tәklif, insan, rifah, istehsal, sәrvәt
Mәhsul, әmәk, sәrvәt, istehsal, tәlәb, tәklif, rifah, kapital, qarşılıqlı әlaqә, insan

248 Sәnaye iqtisadiyyatı vә informasiya iqtisadiyyatının metodları hansı aspektlәrә görә birbirindәn
fәrqlәnirlәr?

•

Cәmiyyәt, iqtisadi obyekt, qanunlar, göstәricilәr, pul, mәhsul, ilkin müddәalar, predmetlәrarasıәlaqә, insanın
tәbiәti
Әmәk, dәyәr, üstünlük, iqtisadi obyekt, cәmiyyәt, qanunlar, insanın tәbiәti, göstәricilәr, mühakimәlәrin
xarakteri
Üstünlük, iqtisadi obyekt, cәmiyyәt, insanın tәbiәti, ilkin müddәalar, mühkimәlәrin xarakteri, qanunlar,
göstәricilәr, predmetlәrarası әlaqә
Iqtisadi obyekt, postulatlar, insanın tәbiәti, qanunlar, dәyәr, cәmiyyәt, göstәricilәr, kapital, mühakimәlәrin
xarakteri
Insanın tәbiәti, üstünlük, iqtisadi obyekt, rifah, kapital, qanunlar, göstәricilәr, cәmiyyәt, ilkin müddәalar

249 Iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәsi üçün qәbul edilәn әsaslar hansıdır?

•

Psixoloji әsaslar, fәlsәfi әsaslar, tәbiielmi әsaslar, iqtisadi әsaslar, metodoloji әsaslar
Tәbiielmi әsaslar, texnoloji әsaslar, fәlsәfi әsaslar, institusional әsaslar, metodoloji әsaslar
Tarixi әsaslar, tәbiielmi әsaslar, psixoloji әsaslar, institusional әsaslar, metodoloji әsaslar
Tarixi әsaslar, tәbiielmi әsaslar, fәlsәfi әsaslar, bioloji әsaslar, psixoloji әsaslar, metodoloji әsaslar
Tәbiielmi әsaslar, psixolojit әsaslar, fәlsәfi әsaslar, fizioloji әsaslar, metodoloji әsaslar

250 Aşağıdakılardan hansı informasiya iqtisadiyyatının prinsiplәrinә daxil deyil?

•

Mәhsulun qiymәti onun nadirliyi ilә müәyyәn olunur
Birgә әmәkdaşlığa meyl güclü olur
Tәcrübә әnәnәvi iqtisadiyyata nisbәtәn daha tez yayılır, ona görә mәhsul daha ucuz başa gәlir
İştirakçıların sayının artması buradakı fәaliyyәti güclәndirir
Ağır vә maddi substansiyalar rahat vә ”yüngül” informasiyalı substansiyalar ilә әvәz olunur

251 Yönüm aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

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

252 Üstün metodlar aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları
hansı formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
mexaniki  sosiologiya
simasızlaşdırma  şәxsi
eynicinsli  müxtәlif cinsli
fiziologiya  psixologiya

253 İqtisadi obyekt aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
mexaniki  sosiologiya
simasızlaşdırma  şәxsi
eynicinsli  müxtәlif cinsli
fiziologiya  psixologiya

254 Cәmiyyәt aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
mexaniki  sosiologiya
simasızlaşdırma  şәxsi
eynicinsli  müxtәlif cinsli
fiziologiya  psixologiya

255 İnsanın tәbiәti aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
mexaniki  sosiologiya
simasızlaşdırma  şәxsi
eynicinsli  müxtәlif cinsli
fiziologiya  psixologiya

256 Başlanğıc vәziyyәt aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları
hansı formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
mexaniki  sosiologiya
simasızlaşdırma  şәxsi
eynicinsli  müxtәlif cinsli
fiziologiya  psixologiya

257 Tәdqiqatın xarakteri aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları

hansı formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
deduksiya  induksiya
universal  lokal
obyektiv  subyektiv
iqtisadi imperializm  fәnlәrarası

258 Qanunlar aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
deduksiya  induksiya
universal  lokal
obyektiv  subyektiv
iqtisadi imperializm  fәnlәrarası

259 Göstәricilәr aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
deduksiya  induksiya
universal  lokal
obyektiv  subyektiv
iqtisadi imperializm  fәnlәrarası

260 Predmetlәrarası әlaqә aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının
metodları hansı formada tәzahür edir

•

postulatlar  tәcrübә
deduksiya  induksiya
universal  lokal
obyektiv  subyektiv
iqtisadi imperializm  fәnlәrarası

261 Spensin siqnallar nәzәriyyәsindә tәhsil haqqında siqnalın tәsiri hansı amillәrin qarşılıqlı tәsirinә
әsaslanmışdır?

•

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

262 Kouza görә firmanın optimal ölçüsünü müәyyәn edәn faktoru göstәrin:

•

sabit xәrclәrin hәcmi
satış hәcmi
bazarın payı
istehsal amillәrinin qiymәtlәri
hazır mәhsulun qiymәti

263 Layihәnin bütün elementlәrinin tam müәyyәnlәşmәsinәdәk addımaddım dekompozisiya üzәrindә
qurulur, proseslәr firmanın mәhsulla¬rına vә xidmәtlәrinә dәyәr әlavә etmәk qabiliyyәti ilә fәrqlәnir
(mәsәlәn, marketinq vә satışlar), hәr bir ilkin proses yardımçı proseslәrә bölünür, yardımçı proseslәr

isә onların yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan hәrәkәtlәrә bölünür, müәssisәnin әmәliyyat
sәviyyәsindә hәrәkәtlәr onların yerinә yetirilmәsi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmә¬si üçün әsas olan
yardımçı proseslәrin әsas hissәsini tәşkil edir. Bu ifadә layihә planının hansı elementini xarakterizә
edir,

•

müddәtlәr
layihәnin tәsviri
planlaşdırma
büdcә
nәticә

264 Layihәnin planı hansı elementlәrdәn ibarәtdir, 1. layihәnin tәsviri 2. planlaşdırma 3. büdcә 4.
nәticә 5. müddәtlәr

•

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

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

•

anonimlik
istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq

266 Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur, şәbәkә texnologiyaları vә kollektiv
işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitәlәri dünyanın istәnilәn nöqtәsindәn iştirakçılara mәlumat
serverindә informasiya mübadilәsi aparmaq imkanı verir. Bu ifadә virtual komandanın hansı
xüsusiyyәtinә aiddir,

•

anonimlik
istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq

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

•

anonimlik
istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq

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

•

xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq

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

•

xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq

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

•

xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq

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

•

xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq

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

•

xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq

273 Axtarış nәticәsindә әldә olunun qәnaәt nәyә bәrabәrdir?

•

doğru cavab yoxdur
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimal qiymәtlәri arasındakı fәrqin onun hәcminin hasilinә bәrabәrdir.
axtarış mәsrәflәrinә
sorğusual edilәn satıcıların optimal sayına
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә bәrabәrdir

274 Axtarış nәticәsindә әldә edilәn mәnfәәt nәyә bәrabәrdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimal qiymәtlәri arasındakı fәrqin onun hәcminin hasilinә bәrabәrdir.
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә bәrabәrdir.
axtarış mәsrәflәrinә
tranzaksiya xәrclәrinә

275 1991ci ildә transaksiya mәsrәflәri vә mülkiyyәt hüquqları ilә bağlı problemlәrә dair әsәrinә görә
iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı alan alim kimdir?

•

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

276 Spens nәzәriyyәsindә tәhsil haqqında siqnalın tәsiri nәyә әsaslanır?

•

iş stajı ilә işçinin qabiliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә peşә hazırlığının qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә onun mәhsuldarlığının qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsilә çәkilәn mәsrәflәrlә işçinin qabiliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә iş stajının qarşılıqlı әlaqәsinә

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

•

avtonom
tәşkilati
mexaniki
sosial
orqanik

278 1982ci ildә sәnaye strukturlarının, bazarların fәaliyyәtinin, habelә dövlәt tәnzimlәmәsinin sәbәb
vә nәticәlәrinin tәdqiqinә görә iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı alan alim kimdir?

•

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

279 Şüurun mәlum vәziyyәtlәri bütün cәmiyyәt üzvlәrinin hamısı üçün ümumidir. fәrdi cәmiyyәtlә bu
cür birlәşdirәn әlaqә, cismi şәxsiyyәtlә birlәşdirәn әlaqә ilә tam analojidir. Bu ifadә E.Dyurkgeymin
hәmrәylinin hansı növünә aiddir
avtonom

•

tәşkilati
mexaniki
sosial
orqanik

280 İnnovasiya fәaliyyәti aşağıdakı proseslәrdәn birini әhatә edir?

•

Elektron tәsәrrüfat vә sosial şәbәkәlәrin yaradılması
Qlobal informasiya mәkanının yaranması
Patenyönlü mәhsulun çıxımı tәmin edir
Informasiya texnologiyaları ilә mәşğul olan insanların sayı artır
Elektron hökumәt vә dövlәtin inkişafı

281 Innovasiyaların tәşkilatı növü nә demәkdir?

•

Yeni strategiyların formalaşması
Tәkmillәşdirilmiş texnologiyaya malik sәmәrәli istehsalın yaranması
Sosiumun yenidәn tәşkil olunmasında insan hәyatının sferasının yenilәşmәsi
Yeni marketinq metodlarının reallaşması
Insanların hәyat şәraitinin dәyişmәsi üçün yeni kәşflәrin reallaşması

282 Kommunitarizmin әsas növlәrinә daxildir:

•

birlik partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, qlobal birlik, birlik fәzilәt respublikası kimi, dini birlik
birlik partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, birlik fәzilәt respublikası kimi
qlobal birlik,birlik ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi, birlik fәzilәt respublikası kimi
birlik partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, qlobal birlik, birlik ümumi köklәrlә bağlı olan
insanların birliyi kimi,dini birlik,birlik fәzilәt respublikası kimi
birlik partisipativ demokratiya kimi, birlik fәzilәt respublikası kimi, qlobal birlik

283 Kommunitarizmin әsas növlәrinә daxil deyildir:

•

birlik partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, qlobal birlik, birlik fәzilәt respublikası kimi, dini
birlik, açıq cәmiyyәt
birlik partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, birlik fәzilәt respublikası kimi, açıq cәmiyyәt
qlobal birlik,birlik ümumi köklәrlә bağlı olan insanların birliyi kimi, birlik fәzilәt respublikası kimi
açıq cәmiyyәt
birlik partisipativ demokratiya kimi, birlik fәzilәt respublikası kimi, qlobal birlik

284 Könüllü hәrәkәtә daxil deyildir?

•

ictimai faydalı hәrәkәt,könüllü hәrәkәt
әmәk kollektivlәri
bioloji, siyasi vә ya iqtisadi hәrәkәt, ictimai faydalı hәrәkәt
insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, sәrbәst hәrәkәt
sәrbәst hәrәkәt, ictimai faydalı hәrәkәt, bioloji, siyasi hәrәkәt

285 Mәnfәәtsiz fәaliyyәtin növlәri:

•

elmi, әdәbi, tәhsil vә dini fәaliyyәt ,tibbi vә hüquqi yardım, vәtәndaş hüquqlarının vә azadlıqlarının
müdafiәsi,dövlәt binalarının vә abidәlәrin bәrpası, sosial gәrginliyin azaldılması, işsizlәrә, әlillәrә vә
binәsiblәrә göstәrilәn yardım
sosial gәrginliyin azaldılması, elmi, әdәbi, tәhsil, tibbi vә hüquqi yardım
ayrıseçkiliyә vә cinayәtkarlığa qarşı mübarizә, dini fәaliyyәt,tibbi vә hüquqi yardım
elmi, әdәbi, tәhsil, tibbi vә hüquqi yardım, işsizlәrә, әlillәrә vә binәsiblәrә göstәrilәn yardım

ayrıseçkiliyә vә cinayәtkarlığa qarşı mübarizә, vәtәndaş hüquqlarının vә azadlıqlarının müdafiәsi, dövlәt
binalarının vә abidәlәrin bәrpası, sosial gәrginliyin azaldılması

286 Dövlәt tәşkilatlarına daxildir:

•

mәktәblәr, kolleclәr, universitetlәr,xәstәxanalar, yanğınsöndürmә vә polis mәntәqәlәri, mәhkәmәlәr, sosial
xidmәt bölmәlәri, mәdәniyyәt vә incәsәnәt idarәlәri,maliyyә xidmәtlәri göstәrәn tәşkilatlar, ictimai hәrәkatlar,
elmi idarәlәr, xeyriyyә fondları, dini icmalar
mәktәblәr, kolleclәr, universitetlәr,xәstәxanalar, yanğınsöndürmә vә polis mәntәqәlәri, mәhkәmәlәr, sosial
xidmәt bölmәlәri, hәmkarlar ittifaqları
sosial xidmәt bölmәlәri, mәdәniyyәt vә incәsәnәt idarәlәri, hәmkarlar ittifaqları, biznesassosiasiyalar,
xeyriyyә fondları
hәmkarlar ittifaqları, biznesassosiasiyalar, istehsal vә istehlak kooperativlәri, veteran tәşkilatları, dini icmalar,
universitetlәr,xәstәxanalar, elmi idarәlәr
mәktәblәr, kolleclәr, universitetlәr,xәstәxanalar, yanğınsöndürmә vә polis mәntәqәlәri, mәhkәmәlәr

287 Qeyridövlәt tәşkilatlarına daxildir:

•

hәmkarlar ittifaqları, biznesassosiasiyalar, istehsal vә istehlak kooperativlәri, veteran tәşkilatları, qeyridövlәt
pensiya fondları, etnik cәmiyyәtlәr, siyasi partiyalar, idman klubları
dini icmalar, ictimai hәrәkatlar, yanğınsöndürmә vә polis mәntәqәlәri, hәmkarlar ittifaqları, istehsal vә
istehlak kooperativlәri, idman klubları
sosial xidmәt bölmәlәri, mәdәniyyәt vә incәsәnәt idarәlәri, hәmkarlar ittifaqları, biznesassosiasiyalar,
xeyriyyә fondları
istehsal vә istehlak kooperativlәri, veteran tәşkilatları, qeyridövlәt pensiya fondları, sosial xidmәt bölmәlәri,
mәktәblәr, kolleclәr, universitetlәr
hәmkarlar ittifaqları, biznesassosiasiyalar,mәktәblәr, kolleclәr,etnik cәmiyyәtlәr universitetlәr,xәstәxanalar,
siyasi partiyalar

288 Fәaliyyәt istiqamәtlәrinә görә mәnfәәtsiz tәşkilatlar neçә qrupa bölünür?

•

7
3
4
5
6

289 İqtisadiyyatın sektor modellәrinә aid deyil?

•

sәkkizsektorlu model
üçsektorlu model
dördsektorlu model
beşsektorlu model
yeddisektorlu model

290 Sosialmәdәni sahәlәrin işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr neçә göstәrici ilә
xarakterizә olunur?

•

6
2
3
4
5

291 Tәşkilatlar tәrәfindәn İnternet şәbәkәsindәn istifadә dәrәcәsini xarakterizә edәn neçә göstәrici
nәzәrdәn keçirilir?
5

•

2
3
4
6

292 Sivilizasiyanın informasiya mәrhәlәsinә keçidi nә zaman başlanmışdır?

•

bir neçә yüzillik bundan әvvәl
1860ci illәrdә
1880ci illәrdә
1910cu illәrdә
bir neçә on illik bundan әvvәl

293 İnformasiya cәmiyyәtinin tәrifini verәrkәn iqtisadşılar hansı meyarlardan istifadә edirlәr?

•

iqtisadi,әmәk,pul,rifah,sosial әlaqәlәr
texnoloji, iqtisadi, әmәk,mәkan,istehlak,kreativ
texnoloji,dәyәr,sәrvәt,rifah,pul
iqtisadi,әmәk,mәkan,dәyәr,sәrvәt
kapital,dәyәr,sәrvәt,tәlәbat,kreativ

294 Informasiya iqtisadiyyatı necә iqtisadiyyatdır?

•

Informasiya vә biliklәrin istehsalı, bölgüsü vә istehlakını tәmin edәn iqtisadiyyatdır
Ümumi daxili mәhsulun böyük bir hissәsini tәşkil edәn iqtisadiyyatdır
Informasiya vә biliklәrin işlәnmәsini tәmin edәn iqtisadiyyatdır
Müasir elmitexniki nailiyyәtlәrә әsaslanan iqtisadiyyatdır
Informasiya proseslәrini hәyata keçirәn iqtisadiyyatdır

295 Informasiya iqtisadiyyatına keçilmәsinin әsas şәrti?

•

Sәnaye dövründә yeni texnologiyaların tәtbiqi
Rifah cәmiyyәti dominantlarının mahiyyәt xarakteristikalarının dәyişmәsi
Rifah istehsalında yaradıcı әmәyin üstünlüyü
Rifahın fiziki formasının dәyişmәsi
Rifahın iqtisadi formasının dәyişmәsi

296 Informasiya cәmiyyәtinin meyarları hansılardır?

•

Elmitexniki, sosialiqtisadi, kreativ, zamanmәkan
Iqtisadi, әmәk, zaman, mәkan, istehsal, istehlak
Texnoloji, iqtisadi, әmәk, mәkan, istehlak, kreativ
Texnoloji, iqtisadi, istehlak, zamanmәkan, kreativ, sosial
Sosialiqtisadi, texnikitexnoloji, vaxt, mәkan, kreativ, mәnәvi

297 Hansı iqtisadi mәktәblәri tanıyırsınız?

•

Marksizm, fiziokratiya, klassik, liberal
Iqtisadi nәzәriyyә, fiziokratiya, liberal, marksizm,
Merkantilizm, fiziokratiya, klassik, institusionalizm
Neoklassik, liberal, fiziokratiya, marksizm
Keynsçilik, iqtisadi nәzәriyyә, fiziokratiya, institusionalizm

298 Informasiya iqtisadiyyatı hansı baza fәnlәrilә әlaqәli öyrәnilir?
Iqtisadi nәzәriyyә, riyaziyyat, tarix, fәlsәfә, informasiya texnologiyaları

•

Iqtisadi nәzәriyyә, Mikromakro iqtisadiyyat, Informatika, Dünya iqtisadiyyatı, Mühasibat uçotu
Iqtisadi nәzәriyyә, Sosiologiya, Mikromakro iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, fәlsәfә, әmәyin
iqtisadiyyatı
Fәlsәfә, iqtisadi nәzәriyyә, Audit, maliyyә, statistika
Iqtisadi nәzәriyyә, tarix, Texnologiya, Bank işi, Mühasibat uçotu, Iqtisadi tәhlil

299 Liberal istiqamәtә hansı iqtisadi mәktәblәr aiddir?

•

klassik, neoklassik, marksizm, marjinalizm, institusionalizm, fiziokratiya, tarixi mәktәb;
utopik sosializm, merkantilism, fiziokratiya, marksizm, tarixi mәktәb, institusionalizm, monetarizm;
merkantilizm, fiziokratiya, maltusçuluq, iqtisadi imperializm, marjinalizm, marksizm, tarixi mәktәb;
neoklassik mәktәb, fiziokratiya, merkantilizm, marksizm, institusionalizm, tarixi mәktәb, avstriya mәktәbi;
fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad, maltusçuluq, marjinalizm, neoklassik mәktәb, monetarizm, iqtisadi
imperializm;

300 İqtisadi dominant nәdir?

•

fiziki әmәyin dәyәrin mәnbәyi olması
bazarların formalaşması
ticarәt sferasının genişlәnmәsi
tәbiәtin hökmranlığı
iqtisadi sistemin fәaliyyәtini müәyyәn edәn hadisә

301 XVIIIXIX әsrlәrdә olan iqtisadi mәktәblәrin nümayәndәlәrini sadalayın

•

F.Kene, A.Marşal, Y. Şumpeter, H.Bekker, K.Marks, C.Keyns
Y. Şumpeter, H.Bekker, F.Kene, A.Smit, K.Marks, C.Keyns
A.Smit, F.Kene, K.Marks, K.Menger, A.Marşal, T.Veblen
M.Kastels, A.Smit, C.Keyns, H.Bekker, A.Marşal, K.Marks
K.Marks, A.Smit, F.Kene, A.Marşal, T.Veblen, K.Menger

302 Nәzәri iqtisadiyyatda iqtisadi mәktәb necә formalaşır?

•

Nәzәri iqtisadiyyat әsasında formalaşır
Eyni vaxtda mövcud olan ziddiyyәtli nәzәriyyәlәr sistemi sayәsindә
Birbirilә uzlaşan nәzәriyyәlәr sisteminin yaradılması üçün tәmәl olan nәzәriyyә kimi formalaşır
Ayrıayrı iqtisadçı alimlәr tәrәfindәn yaradılır
Tәcrübi iqtisadiyyat әsasında formalaşır

303 İnstitusionalizm iqtisadi mәktәbindә iqtisadi dominant nәdir?

•

yaradıcı әmәyin üstünlüyü
bazarların formalaşması, ticarәt sferasının genişlәnmәsi
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
fiziki әmәyin vә manufaktura istehsalının üstünlüyü
tәsәrrüfat hәyatına mәdәni faktorların tәsirinin güclәnmәsi

304 Texnoloji meyara qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:

•

İnformasiya istehlakı artdıqca informasiyanın reallığı әks etdirmәk qabiliyyәti azalır.
Texnologiyalar sosial sahәdәn ayrıla bilmәz, onlar sosial sahәnin tәrkib hissәsidir.
Yeni texnologiyalar informasiya cәmiyyәtinin yaranmasının әlamәti kimi qәbul olunur.
İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
Şәbәkәnin dәqiq tәrifini vermәk çox çәtindir.

305 Texnoloji meyara qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:

•

İnformasiya istehlakı hәcminin artması insanın informasiya ilә hәddindәn artıq yüklәnmәsinә gәtirib çıxarır.
Cәmiyyәtdә informasiyatelekommunikasiya texnologiyalarının hәcminin ağlabatan ölçü vahidi yoxdur.
Kabel vә peyk televiziyası, kompüter şәbәkәlәri, fәrdi kompüterlәr, yeni ofis texnologiyaları informasiya
cәmiyyәtinin yaranmasının әlamәti kimi qәbul olunur.
İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
Şәbәkәnin dәqiq tәrifini vermәk çox çәtindir.

306 İqtisadi meyara qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:

•

İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
İnformasiya sektoruna mәhz nәlәrin aid edilmәli olduğu mәsәlәsinin hәlli zamanı gizli şәrhlәrdәn vә
qiymәtlәndirici mühakimәlәrdәn qaçmaq mümkün deyildir.
İnformasiya istehlakı artdıqca informasiyanın reallığı әks etdirmәk qabiliyyәti azalır.
İnformasiya istehlakı hәcminin artması insanın informasiya ilә hәddindәn artıq yüklәnmәsinә gәtirib çıxarır.
İnformasiyanın yaradılması vә yayılması çox vaxt reklam şirkәtlәrinin vә siyasi partiyaların mәqsәdlәrinә tabe
edilmişdir.

307 İstehlak meyarına qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:

•

İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
İnformasiyanın yaradılması vә yayılması çox vaxt reklam şirkәtlәrinin vә siyasi partiyaların mәqsәdlәrinә tabe
edilmişdir.
İnformasiya sektoruna mәhz nәlәrin aid edilmәli olduğu mәsәlәsinin hәlli zamanı gizli şәrhlәrdәn vә
qiymәtlәndirici mühakimәlәrdәn qaçmaq mümkün deyildir.
Şәbәkәnin dәqiq tәrifini vermәk çox çәtindir.
Texnologiyalar sosial sahәdәn ayrıla bilmәz, onlar sosial sahәnin tәrkib hissәsidir.

308 İqtisadiyyat – rifah, yәni, insanın hәyatı vә inkişafı üçün vacib olan obyektlәrin yarandığı,
bölüşdürüldüyü vә istifadә olunduğu ictimai hәyat sferasıdır. Bu ifadә iqtisadiyyaın hansı növünә aid
edilir

•

praktik
makro
mikro
nәzәri
sәnaye

309 İqtisadiyyat – rifahın yaranması, bölgüsü vә istifadәsini öyrәnәn elmdir. Bu halda iqtisadiyyat
özündә insanın unikal şәxsi keyfiyyәtlәrindәn asılı olan şüur mәhsulunu әks etdirir vә buna görә dә
subyektiv xarakter daşıyır. Bu ifadә iqtisadiyyaın hansı növünә aid edilir

•

praktik
makro
mikro
nәzәri
sәnaye

310 XVII әsrdә formalaşmış merkantilizm nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir

•

istehlakın artması
bazarların formalaşması

•
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı

311 XVIII әsrin ikinci yarısında formalaşmış fiziokratiya nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi
hadisә xarakterizı edir

•

bazarların formalaşması
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı
istehlakın artması

312 XVIII әsrin ikinci – XIX әsrin birinci yarısında formalaşmış klassik mәktәbi aşağıdakılardan
hansı iqtisadi hadisә xarakterizı edir

•

istehlakın artması
bazarların formalaşması
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı

313 XIX әsrin ortalarında formalaşmış marksizm nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir

•

istehlakın artması
bazarların formalaşması
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı

314 XIX әsrin ikinci yarısında formalaşmış Avstriya mәktәbini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir

•

kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
bazarların formalaşması
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı
istehlakın artması

315 XIX әsrin ikinci yarısında formalaşmış neoklassik mәktәbi aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir

•

iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi
yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri
dövlәtin müdaxilәsi
mәdәniyyәtin iqtisadiyyata tәsiri

316 XIX әsrin sonu – XX әsrin әvvәllәrindә formalaşmış institusionalizm nәzәriyyәsini
aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә xarakterizı edir
iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi
yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri

•

dövlәtin müdaxilәsi
mәdәniyyәtin iqtisadiyyata tәsiri

317 XX әsrin ortalarında formalaşmış Keynsçilik mәktәbini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir

•

iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi
yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri
dövlәtin müdaxilәsi
mәdәniyyәtin iqtisadiyyata tәsiri

318 XX әsrin ikinci yarısında formalaşmış iqtisadi imperializm nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı
iqtisadi hadisә xarakterizı edir

•

iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi
yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri
dövlәtin müdaxilәsi
mәdәniyyәtin iqtisadiyyata tәsiri

319 XXI әsrdә formalaşmış informasiya iqtisadiyyatı nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi
hadisә xarakterizı edir

•

iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi
yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri
dövlәtin müdaxilәsi
mәdәniyyәtin iqtisadiyyata tәsiri

320 Informasiya iqtidadiyyatının inkişafının әsas mәrhәlәsi nәdir?

•

Ictimai rifahın yüksәlmәsi
Biliklәr istehsalı
Innovasiya iqtisadiyyatının yaranması
Insan kapitalının geniş tәyinatı
Istehsalda informasiya texnologiyalarının geniş tәtbiqi

321 Informasiya iqtidadiyyatının әsas xüsusiyyәti nәdir?

•

Innovasiyalara әsaslanmaq
Ictimai rifahın geniş tәtbiqi
Kütlәviliyә istiqamәtlәmә vә tәsәrrufat әlaqәlәrinin qloballığı
Insan kapitalının rasional fәaliyyәti
Kreativ rifahın geniş tәtbiqi

322 Mikrosәviyyәdә informasiya iqtidadiyyatının әsas vәzifәsi nәdir?

•

Kreativ rifahın yaradılması
Iqtisadi proseslәrin avtomatlaşdırılması
Iqtisadi proseslәrin avtostrukturlaşması
Informasiya injinerinqin inkişafı
Tәsәrrüfat alqoritmlәrinin sahibkarlıq subyektlәrinin yaradılması

323 Mikrosәviyyәdә informasiya iqtidadiyyatının yerinә yetirdiyi funksiyaya aid misal göstәrin.

•

•

Elektron ofis
Elektron nazirlik
Insan kapitalı
Informasiya cәmiyyәti
Elektron reqion

324 İnformasiaya cәmiyyәti nәdir?

•

Postsәnaye cәmiyyәtinin nәzәri konsepsiyası
Bilik cәmiyyәtin elmi konsepsiyası
Informasiya resurslarına әsaslanan cәmiyyәt
Informasiya texnologiyasına әsaslanan cәmiyyәt
Elektron demokratiyasının konsepsiyası

325 İnformasiaya cәmiyyәtinin әsas mәhsulları nәdir?

•

Demokratiya vә informasiya
Bilik vә informasiya
Informasiya vә cәmiyyәt
Cәmiyyәt vә texnologiya
Informasiya vә texnologiya

326 İnformasiaya cәmiyyәti termini ilk dәfә hansı alim tәrәfindәn işlәnilmişdir?

•

M.Porat
T.Stouner
Y.Xayaşi
Y.Massuda
H.Şiller

327 Helbreytә görә müasir cәmiyyәt ibarәtdir:

•

sәneye sistemindәn vә texnostrukturdan
bazar sistemindәn vә texnostrukturdan
sәnaye sistemindәn vә bazar sistemindәn
sәnaye cәmiyyәtindәn vә bazar sistemindәn
texnostrukturdan vә sәnaye cәmiyyәtindәn

328 Helbreytә görә fәaliyyәtin әsas motivlәri sayılır:

•

mәcburiyyәt, pul mükafatı, kapital qoyuluşu, iştirak
inandırma, eynilәşdirmә, mәcburiyyәt, pul mükafatı
inandırma, iştirak, eynilәşdirmә, mәcburiyyәt
mәcburiyyәt, pul mükafatı, eynilәşdirmә vә mәqsәdlәrin uyğunlaşdırılması
mәcburiyyәt, kapital qoyuluşu, inandırma vә eynilәşdirmә

329 Kastelsә görә hәr cәmiyyәt nә ilә xarakterizә olunur?

•

sәneyeçilik vә informasionalizm
istehsal üsulu
inkişaf üsulu
istehsal üsulu vә inkişaf üsulu
kollektivçilik vә istehsal üsulu

330 Sivilizasiyanın inkişafını kim üç mәrhәlәyә ayırmışdır?

•

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

331 Elektron kotec:

•

gәnclәrin istehsaldan uzaqlaşmasını aradan qaldıran üsul
müasir infomasiya texnologioyası
işçinin evindә yerlәşәn iş yerinin zәruri telekommunikasiya vasitәlәri ilә tәmin olunması
ailәnin möhkәmlәnmәsi üsulu
işçilәrin asudә vaxtının artırılması üsulu

332 E.Tofflerin üçüncü dalğası neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

2
3
7
5
4

333 Postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi kimә mәxsusdur?

•

M.Kastels
V.İnozemtsev
D.Bell
Z.Bauman
V.İnozemtsev

334 C.Helbreytin sәnaye sistemindә texnostruktur fәaliyyәtinin әsas motivlәrinә aiddir:

•

mәcburetmә, mәqsәdә nail olma
eynilәşdirmә vә mәqsәdlәrin uyğunlaşdırılması
pul mükafatı, uyğunlaşma
mәcburetmә, özünütәsdiq
ideyaların işlәnib hazırlanması, pul mükafatı

335 D.Bellin postsәnaye nәzәriyyәsindә yüksәk gәlir nәyin hesabına әldә edilir?

•

Yeni bazarların yaranması
Ticarәtin inkişafı
Postsәnayenin inkişafı
Innovasiyalar
.Insan kapitalı

336 C.Helbreyt fәaliyyәtin neçә motivi mövcuddur

•

6
2
3
4
5

337 Helbreyt müasir cәmiyyәt neçә hissәdәn ibarәtdir

•

6
2
3
4
5

338 Korporasiyanın yenidәn müәyyәnlәşmәsi – istehsal şәraitindә neçә inqilabi dәyişikliklәr baş
vermişdir

•

6
2
3
4
5

339 Fәrdilәşdirilmiş cәmiyyәt kitabı aşağıdakılardan kimә mәxsusdur

•

V.İnozemtsev
E.Toffler
M.Kastels
P.Sorokin
Z. Bauman

340 İqtisadi cәmiyyәtin hüdudları xaricindә kitabının müәllifi kimdir

•

V.İnozemtsev
E.Toffler
M.Kastels
P.Sorokin
Z. Bauman

341 İnozemtsovun Iqtisadi cәmiyyәtin hüdudlarından kәnarda kitabı neçәnci ildә nәşr edilmişdir?

•

2000
1996
1997
1998
1999

342 Bauman cәmiyyәtlәrin hansı kateqoriyalarda müqayisә edir?

•

yüngül vә ağır
modern vә postmodern
ağır vә bәrk
yüngül vә maye
bәrk vә maye

343 Veblen iqtisadi tәsisatları neçә kateqoriyaya ayırmışdır?

•

6
2
3
4
5

344 Avtonom kreativ kapital nәdir?

•

variantlardan heç biri
yaradıcı işçilәrin ayrılıqda kreativ kapitalının hәcmi
fәrdin әvvәlki kreativ әlaqәlәrinin itirilmәsindәn sonra saxlanılan kreativ kapitalının hәcmi
potensial vә istifadә olunmuş kapital arasında fәrq kimi yaranmış kreativ kapitalın hәcmi
fәrdin kreativ әlaqәlәrinin artırılması gedişindә yığılmış kreativ kapitalının hәcmi

345 Kreativ kapitaldan istifadә effektliyi hansı nisbәtә bәrabәrdir:

•

potensial kreativ kapitalın hәcminin fәrdin yaradıcılıq hәddinin kәmiyyәtinә
fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti müddәtinin yaradılan informasiya mәhsullarının hәcminә
istifadә olunmuş kreativ kapitalın hәcminin potensial kreativ kapitalın hәcminә
istifadә olunmuş kreativ kapitalın hәcminin fәrdin yaradıcılıq hәddinin kәmiyyәtinә
istifadә olunmuş kreativ kapitalın hәcminin yaradılan informasiya mәhsullarının hәcminә

346 Şәxslәrarası kapital – bu....

•

daxili kapital
ictimai kapital
daxili kapital
kreativ kapital
sosialkreativ kapital

347 İnformasiya iqtisadiyyatında nemәtin internalizasiyası dedikdә başa düşülür:

•

sadalanan variantlardan heç biri
maddi nemәtlәrin yaradıcı qabiliyyәtli fәrdlәr arasında bölgüsü prosesi
maddi әmtәә formasında olan xarici nemәtlәrin fәrdin yaradıcı qabiliyyәti formasında olan daxili nemәtlәrlә
әvәz edilmәsi prosesi
daxili nemәtlәrin fәrdin yaradıcı qabiliyyәti formasında qeyri yaradıcı fәrdlәr arasında yayılması prosesi
qeyrimaddi nemәtlәrin yaradıcı qabiliyyәtli fәrdlәr arasında yerdәyişmәsi prosesi

348 әqli mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәrinә aiddir?

•

әmtәәlәrin mәnşә yerlәrinin adlar
әmtәә nişanları
firma adları
kәşflәr
xidmәt nişanları

349 әqli mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәrinә aid deyil?

•

sәmәrәlәşdirmә tәkliflәri
kәşflәr
kommersiya sirri
әmtәә nişanları
inteqral mikrosxemlәrin tipologiyası

350 İntellektual mülkiyyәt hüququnun pozulmasının aşağıdakı növü mövcud deyil:

•

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

351 Rusiyada intellekyual mülkiyyәt mәsәlәlәri ilә mәşğul olan qanun necә adlanır?

•

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

352 İntellektual mülkiyyәt hüququnun pozulmasının hansı növlәri mövcuddur?

•

Beynәlxalq hüququnun pozulması
Vәtәndaş hüququnun pozulması
İnzibati hüququnun pozulması
İnsan hüququnun pozulması
Müәllif hüququnun pozulması

353 İstehsal sirlәrinә olan hüquqlar hansı münasibәtlәri tәnzimlәyir?

•

Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr

354 Patent hüququ özündә hansı mülkiyyәtlәri birlәşdirir?

•

Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr

355 Mülki dövriyyә iştirakçılarının fәrdilәşmiş vasitәlәrinә olan hüquqlar hansı mülkiyyәti özündә
birlәşdirir?

•

Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr

356 Müәllif hüququ ilә hansı münasibәtlәr tәnzimlәnir?

•

Әdәbi, bәdii, elmi mülkiyyәtin qorunması
İxtiraların, sәnaye nümunәlәrinin qorunması
Kommersiya sirlәri rejimi ilә qorunan münasibәtlәr
Firma adları, әmtәә nişanlarının qorunması
Kifayәt qәdәr yaradıcı olmayan münasibәtlәr

357 Fransada patent qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir

•

1791ci ildә
1534cü ildә
1623cü ildә
1710cu ildә

1825ci ildә

358 Kraliça Annanın statusu adlanan intellektual mülkiyyәtin müdafiәsi qanunu harada qәbul
edilmişdir

•

düzgün cavab yoxdur
Almaniya
Fransa
İngiltәrә
Sovet Ittifaqı

359 Müәllif hüququnun әsas vәzifәlәri

•

düzgün cavab yoxdur
elmi, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılmasıilә bağlı fәaliyyәtin hüquqi cәhәtdәn tanınmasının tәmini
cәmiyyәtin maraqlarına uyğun olaraq әsәrlәrdәn geniş istifadә edilmәsi üçün şәraitin yaradılması
yaradıcılığın azad olması, müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә uzlaşması
elmi, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılmasıilә bağlı fәaliyyәtin hüquqi cәhәtdәn tanınmasının tәmini
yaradıcılığın azad olması, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılmasıilә bağlı fәaliyyәtin hüquqi cәhәtdәn
tanınmasının tәmini

360 1623cü ildә İngiltәrәdә qәbul edilmiş texniki yeniliklәri yaradan vә tәtbiq edәn hәr kәsә hansı
müddәt әrzindә inhisar qaydada istifadә etmәk hüququ verilmişdir

•

on il
on dörd il
on iki il
sәkkiz il
altı il

361 Müәllif hüququ vә әlaqәli hüquqlar haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı

•

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

362 Rusiyada ilk müәlliflik haqqında qanun

•

1848ci ildә
1828ci ildә
1882ci ildә
1827ci ildә
1911ci ildә

363 Stokholmda Ümumidünya intellektual mülkiyyәt tәşkilatıni tәsis edәn konvensiya neçәnci ildә
imzalanmışdır

•

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

364 Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi haqqında Paris konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

•

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

365 İntellektual mülkiyyәtin әsas iqtisadi funksiyası

•

düzgün cavab yoxdur
yaradıcılıq fәaliyyәti mәhsulunun fәrdilәşmiş xarakterini qoruyub saxlamaq
mәhsulun pul gәlirinin potensial mәnbәyini qoruyub saxlamaq
fәrdilәşmiş mәhsulun cәmiyyәt üzvülәri tәrәfindәn maneәsiz istifadәsi
mәhsulun ictimai әhәmiyyәtinin qorunub saxlanılması

366 İntellektual mülkiyyәt anlayışı nәdir

•

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

367 İnformasiya iqtisadiyyatında istifadә edilәn әsas metod hansıdır?

•

İqtisadi –riyazi metod
Sistem metodu
Sintez vә tәhlil metodu
İnduktiv metod
Deduktiv metod

368 әnәnәvi iqtisadiyyat hansıdır?

•

informasiya cәmiyyәtinin iqtisadi nәzәriyyәsidir
subyektiv qiymәtlәndirmәdәn asılı olmayan obyektiv reallıqdır
ictimai hәyat sferasıdır
sәnaye cәmiyyәtinin iqtisadi nәzәriyyәsidir
nemәtlәrin istifadә edildiyi proseslәri öyrәnәn elmdir

369 Informasiya iqtisadiyyatında empirik yanaşmada

•

iqtisadi göstәricilәr insanların subyektiv qiymәtlәndirmәlәrinә әsaslanır
fәrdin iqtisadi davranışında onun psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınır
fәrdin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplarda birlәşmәsinә sәbәb olur
informasiya iqtisadiyyatının baza qaydaları gerçәk empirik mәlumatların tәhlili әsasında qәbul edilir
hәr bir cәmiyyәtdә vә dövrdә universal qanunların mövcud olma imkanına yol verilmir

370 İnformasiya cәmiyyәtindә hansı әmәk mәhsuldar sayılır?

•

ixtisassız
fiziki
kollektiv
yaradıcı
yorucu

371 İnformasiya iqtisadiyyatının 12 prinsipini kim müәyyәn etmişdir?

•

C.Stiqler
F. List
Z.Bauman
K.Kelli
M. Kastels

372 İnformasiya cәmiyyәtindә insanın son mәqsәdi nә hesab olunur?

•

rәqabәt
pul
sәrvәt
maddi mәhsul
ali fәaliyyәt

373 İqtisadiyyatın әsas metodoloji meyarlarına aid deyil

•

şәxsi yanaşma
sosioloji yanaşma
sosiometrik yanaşma
psixoloji yanaşma
empirik yanaşma

374 İnformasiya iqtisadiyyatında istifadә olunur:

•

sadalananların hamısı doğrudur
sistem metodu
analiz vә sintez metodu
induktiv metod
deduktiv metod

375 Aşagıda sadalanan metodoloji prinsiplәrdәn hansi İnformasiya iqtisadiyyatına aiddir

•

lokal yanaşma
şәxsi yanaşma
psixoloji yanaşma
empirik yanaşma
hamısı

376 İqtisadiyyatın sosiallaşması terminini elmә kin gәtirmişdir

•

V.İnozemtsev
E.Toffler
M.Kastels
P.Sorokin
Q.Bekker

377 Daxili kapitalın ilk nәzәriyyәsi kimә mәxsusdur

•

V.İnozemtsev
E.Toffler
M.Kastels
P.Sorokin
Q.Bekker

378 İnformasiya iqtisadiyyatının әsas metodoloji prinsiplәrinә aid deyil?

•

Lokal yanaşma
Şәxsi yanaşma
Psixoloji yanaşma
Ümumi yanaşma
Emprik yanaşma

379 Şәxsi yanaşmaya aiddir?

•

İnformasiya iqtisadiyyatının tәmәl müddәaları dürüst empirik mәlumatların tәhlili әsasında qәbul edilir.
Fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәxlindә birlәşmәsinә sәbәb olur
İnformasiya iqtisadiyyatının mәrkәzi obyekti nadir fәrddir
İstәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların mövcudluğunun mümkünlüyü
inkar edilir
İqtisadi hadisәlәri xarakterizә edәn kәmiyyәt göstәricilәri sosioloji müayinәlәr әsasında әldә edilir

380 Lokal yanaşmaya aiddir?

•

İnformasiya iqtisadiyyatının tәmәl müddәaları dürüst empirik mәlumatların tәhlili әsasında qәbul edilir.
Fәrdlәrin şәxsi keyfiyyәtlәrinin müxtәlifliyi onların sosial qruplar şәxlindә birlәşmәsinә sәbәb olur
İnformasiya iqtisadiyyatının mәrkәzi obyekti nadir fәrddir
İstәnilәn cәmiyyәt üçün vә istәnilәn dövrdә doğru olan universal qanunların mövcudluğunun mümkünlüyü
inkar edilir
İqtisadi hadisәlәri xarakterizә edәn kәmiyyәt göstәricilәri sosioloji müayinәlәr әsasında әldә edilir

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

•

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

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

•

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

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

•

korporativ dinamika
şirkәt daxilindә işlәyәn bazarlar
tәdarükçülәrin inteqrasiyası
güzәştlәrin lәğvi

“açıq kitab” prinsipi üzrә idarәetmә

384 Avtonom komandalar növbәti prinsiplәrә әsaslanır: xarici bazarların qiymәtlәri, müstәqil
danışıqlar aparan vasitәçilәr, daxili rәqabәt, fasilәsiz formalaşma, biznesmühitә vә şәraitә daha
sәmәrәli uyğunlaşmaq üçün komandaların vә onlardan ibarәt şәbәkәlәrin tәkrar formalaşması. Xarici
tәdarükçülәr vә müştәrilәr bilavasitә korporasiyanın daxili müştәrilәrilә qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrir.
Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir,

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir,

•

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

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

•

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

390 Firmalar informasiyadan neçә mәqsәdlә istifadә edir?

•

5
2
3
4
6

391 Kәnar informasiyanın әsan növlәrinә aid deyil?

•

kәnar maliyyә informasiyası
bazar informasiyası
rәqiblә haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

392 Daxili informasiyanın әsas növlövlәrinә aiddir?

•

kәnar maliyyә informasiyası
bazar informasiyası
rәqiblә haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

393 Biliyin neçә növünü ayırd edirlәr:

•

3
5
6
7
2

394 biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәri .......... Cümlәni tamamlayın.
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

•

•

tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını
müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi kimi sahәlәrdәn
ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup
biliklәrini tamamlamaq;
yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә
toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya
gәtirilmәsi dә buraya daxildir;
işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu
mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә
s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

395 biliyin yaradılması vәrdişlәri…............ Cümlәni tamamlayın.

•

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını
müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi kimi sahәlәrdәn
ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup
biliklәrini tamamlamaq;
yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә
toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya
gәtirilmәsi dә buraya daxildir;
işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu
mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә
s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

396 biliklәrin tәşkili vәrdişlәri…............ Cümlәni tamamlayın.

•

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını
müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi kimi sahәlәrdәn
ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup
biliklәrini tamamlamaq;
yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә
toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya
gәtirilmәsi dә buraya daxildir;
işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu
mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә
s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

397 biliklәrin tәdbiqi vәrdişlәri…............ Cümlәni tamamlayın.

•

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
tәhsillә әlaqәlidir, bu vәrdişlәrә prioritetlәri tәyin etmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını
müәyyәnlәşdirmәk bacarığı aiddir;
yeni biliklәrin törәmәsi üçün informasiyanın tәhlili vә tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi kimi sahәlәrdәn
ibarәtdir. Bu vәrdişlәrin vә biliklәrin әldә edilmәsi vәrdişlәrinin bir mәqsәdi vardır mövcud fәrdi vә qrup
biliklәrini tamamlamaq;
yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırması, nәzarәti, tәşkili vә onlara rәhbәrlik mәsәlәlәrinә
toxunur. Biliklәrin tәşkil olunmamış hәcmlәrinin strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya
gәtirilmәsi dә buraya daxildir;
işin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdırlar vә qoyulmuş mәsәlәdәn asılı olurlar. Bu
mәsәlәlәr qismindә yeni mәhsulların yaradılması, firmaların struktur cәhәtdәn yenidәn tәşkilinin aparılması vә
s. belә mәsәlәlәrdәn çıxış edә bilәr.

398 Şirkәt әnәnәvi proqnozlaşdırmadan vә planlaşdırmadan imtina edir, çünki çevikliyi vә onlayna
reaksiya vermәk qabiliyyәtini mütәxәssislәrin sәlahәtlәrinin mühüm sferalarına çevirir, әnәnәvi
proqnozlaşdırma da kütlәvi istehlak bazarları kimi öz әhәmiyyәtini itirir: minlәrlә istehlakçının

davranışını әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirmәk olar, lakin onların az saylı tәrkibinin davranışını öncәdәn
proqnozlaşdırmaq olmurbu, seçim ölçülәrinin azalması nәticәsindә baş verir. Bu ifadә qlobal
menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir,

•

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

399 Qlobal menecment paradiqmasının әsas tәrkib hissәsini göstәrin:

•

bütün cavablar doğrudur
prosesin reinjinirinqi
tam müştәri yönümü
şirkәtlәrin daxilindә fәaliyyәt göstәrәn bazarlar
güzәştlәrin aradan qaldırılması

400 Bilik vәrdişlәrinә malik işçilәr hansı xüsusiyyәtlәrlә xarakterizә olunurlar?

•

bütün cavablar doğrudur
çeviklik
hakimiyyәt
virtual mәkanda teztez işlәmә
fәrdiyyәtçilik

401 İfadәni tamamlayın: Bilik vәrdişlәri işçinin biliklәri әldә etmәk vә yaratmaq vәrdişlәridir, ...
vәrdişlәridir

•

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

402 İnformasiya ilә bağlı işlәrә aiddir:

•

axtarış, etibarlılıq, kommunikasiya
daxilolma, kommunikasiya, emal
mühafizә, tәhlükәsizlik, saxlanma
axtarış, çıxış, tәhlükәsizlik
tәhlükәsizlik, giriş, çıxış

403 Bilik vәrdişlәrinә aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
biliklәrin әldә edilmәsi, yaradılması, tәtbiqi
biliklәrin әldә edilmәsi, tәtbiqi
biliklәrin yaradılması, tәtbiqi
yeni bilik mәnbәlәrinin axtarışı, tәtbiqi

404 İnformasiya ilә bağlı işlәr hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

düzgün cavab yoxdur
daxil olma, komunikasiya, informasiyaya giriş

axtarış, informasiyanın bir formadan digәr formaya salınması
axtarış, işlәnmә, saxlanma
informasiyanın redaktәsi, saxlanması

405 İstehsal haqqında informasiya özündә hansı mәlumatları birlәşdirir

•

düzgün cavab yoxdur
istehsal qüvvәlәri, mәsrәflәr, tullantılar, keyfiyyәtlә bağlı
istehsal qüvvәlәri, mәsrәflәr, dünya maliyyә bazarları
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti, mәsrәflәr, keyfiyyәtlә bağlı
istehsal qüvvәlәri, tullantılar, daxili maliyyә bazarları

406 Makroiqtisadi vә geosiyası informasiya özündә hansı informasiyanı birlәşdirir

•

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

407 Xarici informasiyanın әsas növlәri hansılardır

•

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

408 Firmanın idarә olunmasının hansı strukturu göstәrilmişdir

•

düzgün cavab yoxdur
sәthi
iyerarxik
şәbәkә
dairәvi

409 Firmanın idarә olunmasının hansı strukturu göstәrilmişdir

•

düzgün cavab yoxdur
iyerarxik
sәthi
şәbәkә
dairәvi

410 Daxili informasiyanın әsas növlәri

•

tәdarükçülәr
istehsal, әmәk resursları, daxili maliyyә
istehsal, daxili maliyyә
vergiqoyma vә tәnzimlәmә
makroiqtisadi vә geosiyasi

411 İşgüzar biliklәr

•

tәhlillәr toplusu
mәqsәdyönlü istiqamәtlәnmiş fәaliyyәtlә bağlı toplanmәş potensialdır

•

verilәnlәr әsasında formalaşmış biliklәrdir
ümuminöv biliklәrdir
xüsusi növ biliklәrdir

412 Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir

•

düzgün cavab yoxdur
firmanın fәaliyyәti birbaşa ondan asılı olsun
intiutsiyaya әsaslanan biliklәrә
işgüzar biliklәrә
xüsusi növ biliklәrә

413 Gedonizm aiddir:

•

maddi rifah
fәrdi rifah
monetar rifah
kreativ rifah
utilitar rifah

414 Elm vә әdәbiyyat informasiyanın hansı növünә aid edilir,

•

yazılı
sözlü
sәsli
vizual
şifahi

415 Rәssamlıq vә arxitektura informasiyanın hansı növünә aid edilir

•

yazılı
sözlü
sәsli
vizual
şifahi

416 Birbaşa mәhsul mübadilәsindә informasiya özünü hansı formada tәzahür edir,

•

istehlak
barter
ünsiyyәt
bazar mübadilәsi
mәdәniyyәt vasitәsilә mübadilә

417 Dolayı mәhsul mübadilәsindә informasiya özünü hansı formada tәzahür edir

•

istehlak
barter
ünsiyyәt
bazar mübadilәsi
mәdәniyyәt vasitәsilә mübadilә

418 İctimai rifah neçә xüsusiyyәtә malikdir

•

6
2

•

3
4
5

419 Hәzzin vә rifahın qarşılıqlı әlaqәsi problemi müasir iqtisad elmindә neçә yanaşma çәrçivәsindә
araşdırılır

•

6
2
3
4
5

420 …....... insanın hәyat fәaliyyәtinin bütün aspektlәrinin inteqral qiymәtidir.

•

İctimai tәrәqqi
Fәrdi yanaşma
Monetar rifah
Fәrdi rifah
Kreativ rifah

421 Rifah anlayışı eyni vaxtda hәm iqtisad elminә, hәm dә ....... aiddir.

•

Riyaziyyata
Mәdәniyyәtinә
Etikaya
İncәsәnәtә
İnformatikaya

422 Gedonizm nәdir?

•

İnsan rifahının rasional qiymәtlәri
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdinin hәzz olduğunu bildirәn fәlsәfә
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin bütün aspektlәrinin inteqral qiymәti
İnsanın ali fәaliyyәti ilә birbaşa bağlı olmayan duyğular
Predmetin vә ya hadisәnin konkret insanın rifahının yüksәlmәsinә sәbәb olmaq qabiliyyәti

423 Faydalılıq ........

•

Cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifah qiymәtlәrinin cәmidir
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdinin hәzz olduğunu bildirәn fәlsәfәdir
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin bütün aspektlәrinin inteqral qiymәtidir
İnsanın ali fәaliyyәti ilә birbaşa bağlı olmayan duyğulardır
Predmetin vә ya hadisәnin konkret insanın rifahının yüksәlmәsinә sәbәb olmaq qabiliyyәtidir

424 Cәmiyyәtin informasiya resursları bunlardır:

•

informasiya verilәnlәri vә yaradıcılıq resursları
informasiya mәhsulları vә informasiya texnologiyaları
informasiya mәhsulları vә yaradıcılıq resursları
yaradıcılıq resursları vә baza biliklәri
informasiya verilәnlәri vә informasiya mәhsulları

425 İctimai rifahın xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir:
variantlardan heç biri

•

istisnasızlıq
eynivaxtlılıq
dövrülük
rәqabәtsizlik

426 Aşağıda sadalananlardan hansılar aşağı hәzzә aiddir: 1) incәsәnәt hәzzi; 2) dostluq hәzzi; 3)
hisslәrin hәzzi; 4) yaddaşın hәzzi; 5) yüngüllәşmәnin hәzzi

•

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

427 Aşağıda sadalananlardan hansılar ali hәzzә aiddir: 1) incәsәnәt hәzzi; 2) dostluq hәzzi; 3)
hisslәrin hәzzi; 4) yaddaşın hәzzi; 5) yüngüllәşmәnin hәzzi

•

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

428 Könüllü hәrәkәti necә müәyәnlәşdirmәk olar?

•

ictimai faydalı hәrәkәt,könüllü hәrәkәt
insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, ictimai faydalı hәrәkәt,sәrbәst hәrәkәt
bioloji, siyasi vә ya iqtisadi hәrәkәt, ictimai faydalı hәrәkәt
insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, sәrbәst hәrәkәt
sәrbәst hәrәkәt, ictimai faydalı hәrәkәt, bioloji, siyasi hәrәkәt

429 Mәnfәәtsiz tәşkilat aşağıdakı xarakteristikalara malik olan tәşkilatdır:

•

mәqsәdә, mәnfәәtә, mülkiyyәt formasına,maliyyәlәşdirilmәyә,kollektivçilik әmsalına,vergi
güzәştlәrinә,bağışlayanlar,kommersiya fәaliyyәtinә, Direktorlar Şurasına
mәqsәdә, mәnfәәtә, mülkiyyәt formasına,maliyyәlәşdirilmәyә
kommersiya fәaliyyәtinә, Direktorlar Şurasına, kollektivçilik әmsalına,vergi güzәştlәrinә
maliyyәlәşdirilmәyә, mәqsәdә, mәnfәәtә, mülkiyyәt formasına, kommersiya fәaliyyәtinә
vergi güzәştlәrinә mülkiyyәt formasına, mәqsәdә, mәnfәәtә, Direktorlar Şurasına

430 Fәaliyyәt istiqamәtlәrinә görә mәnfәәtsiz tәşkilatlarlın növlәri:

•

dini tәsisatlar, siyasi tәşkilatlar, müәssisә,assosiasiya vә ittifaq
fond vasitәçilәri,dini tәsisatlar, qeyrikommersiya tәrәfdaşlığı, fond
xidmәt sahәsi,siyasi tәşkilatlar, muxtar qeyrikommersiya tәşkilatı,
fond vasitәçilәri, xidmәt sahәsi, ictimai vә dini tәşkilatlar (birliklәr)
fond vasitәçilәri,dini tәsisatlar, xidmәt sahәsi,siyasi tәşkilatlar

431 Mәnfәәtsiz tәşkilatların kommersiya fәaliyyәtinә hansı mәhdudiyyәtlәr qoyulur?

•

kateqoriya maneәsi,müddәt maneәsi,intellektual maneә
kateqoriya maneәsi,müddәt maneәsi,intellektual maneә,böyüklük maneәsi
kateqoriya maneәsi,müddәt maneәsi, böyüklük maneәsi
intellektual maneә,böyüklük maneәsi, kateqoriya maneәsi
kateqoriya maneәsi, böyüklük maneәsi

432 Qanun qeyrikommersiya tәşkilatlarının formalarını müәyyәnlәşdirir:

•

muxtar qeyrikommersiya tәşkilatı,dövlәt korporasiyası, qeyrikommersiya tәrәfdaşlığı, fond
muxtar qeyrikommersiya tәşkilatı,assosiasiya vә ittifaq,müәssisә ,qeyrikommersiya tәrәfdaşlığı,dövlәt
korporasiyası,fond,ictimai vә dini tәşkilatlar (birliklәr)
muxtar qeyrikommersiya tәşkilatı,assosiasiya vә ittifaq,müәssisә ,qeyrikommersiya tәrәfdaşlığı
dövlәt korporasiyası,fond,ictimai vә dini tәşkilatlar (birliklәr), assosiasiya vә ittifaq
muxtar qeyrikommersiya tәşkilatı,fond,ictimai vә dini tәşkilatlar (birliklәr)

433 Qeyrikommersiya tәşkilatlarına göstәrilәn iqtisadi yardım formalarına daxildir:

•

güzәştlәrin verilmәsi, qeyrikommersiya tәşkilatlarına maddi yardım göstәrәn vәtәndaşlara vә hüquqi şәxslәrә
vergi ödәnişlәrindә güzәştlәr verilmәsi
güzәştlәrin verilmәsi,dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakından istifadә üçün ödәnişlәrdәn tamamilә vә ya qismәn azad
edilmә, dövlәt vә bәlәdiyyә sifarişlәrinin müsabiqә әsasında qeyrikommersiya tәşkilatları arasında
yerlәşdirilmәsi,qeyrikommersiya tәşkilatlarına maddi yardım göstәrәn vәtәndaşlara vә hüquqi şәxslәrә vergi
ödәnişlәrindә güzәştlәr verilmәsi.
vergilәrin, gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi, digәr rüsumlar vә ödәnişlәr üzrә güzәştlәrin verilmәsi, dövlәt vә
bәlәdiyyә әmlakından istifadә üçün ödәnişlәrdәn tamamilә vә ya qismәn azad edilmә
qeyrikommersiya tәşkilatlarına maddi yardım göstәrәn vәtәndaşlara vә hüquqi şәxslәrә vergi ödәnişlәrindә
güzәştlәr verilmәsi, dövlәt vә bәlәdiyyә sifarişlәrinin müsabiqә әsasında qeyrikommersiya tәşkilatları
arasında yerlәşdirilmәsi
güzәştlәrin verilmәsi,dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakından istifadә üçün ödәnişlәrdәn tamamilә vә ya qismәn azad
edilmә, dövlәt vә bәlәdiyyә sifarişlәrinin müsabiqә әsasında qeyrikommersiya tәşkilatları arasında
yerlәşdirilmәsi

434 İqtisadiyyatın sektor modellәri:

•

ikisektorlu model, üçsektorlu model, dördsektorlu model, beşsektorlu model, altısektorlu model, yeddisektorlu
model, sektorların üçbucağı modeli
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

435 Sosialmәdәni sahәnin әsas bölmәlәrini dәqiqlәşdirin:

•

tәhsil,elm,sәhiyyә
sәhiyyә, hüquqların qorunması,elm
tәhsil, sәhiyyә,mәdәniyyәt vә incәsәnәt, elm
maddi istehsal, tәhsil,sәhiyyә,hüquqların qorunması
tәhlükәsizlik,maddi istehsal,mәdәniyyәt vә incәsәnәt, elm

436 Sosialmәdәni sahәnin әsas bölmәlәrini dәqiqlәşdirin:

•

tәhsil,elm,sәhiyyә
sәhiyyә, hüquqların qorunması,elm
tәhsil, sәhiyyә,mәdәniyyәt vә incәsәnәt, elm
maddi istehsal, tәhsil,sәhiyyә,hüquqların qorunması
tәhlükәsizlik,maddi istehsal,mәdәniyyәt vә incәsәnәt, elm]

437 Tarif sistemibu...

•

Bütün cavablar düzgündür
tarif dәrәcәlәrinin verilmiş qiymәtlәrinә әsasәn tarif maaşının miqdarını müәyyәn etmәyә imkan verәn
alqoritmdir
amil әlamәtlәrinin istәnilәn toplusunu әmәk haqqının müәyyәn qiymәti ilә qarşılaşdırmağa imkan verәn
qaydalar vә alqoritmlәr sistemidir

әmәyin ödәnilmәsinin baza sәviyyәsi
mәqsәdә, mәnfәәtә, mülkiyyәt formasına malik olan –tәşkilatdır

438 Tarif cәdvәlinin diapozonu nәdir?

•

Heç biri
maksimal vә minimal taarif maaşlarının hasili
maksimal vә minimal taarif maaşlarının cәmi
maksimal vә minimal taarif maaşlarının nisbәti
maksimal vә minimal taarif maaşlarının fәrqi

439 Sosialmәdәni sahәlәrin işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr neçә göstәrici ilә
xarakterizә olunur?

•

5
3
4
2
6

440 Reyqanomika siyasәti neçәnci illәrdә C.Buçun administrasiyası dövründә davam etdirilirdi?

•

1990cı illәrin әvvәllәrindә
1950ci illәrdә
1960ci illәrdә
1970ci illәrin әvvәllәrindә
1980ci illәrin әvvәllәrindә

441 Fәaliyyәt istiqamәtlәrinә görә mәnfәәtsiz tәşkilatlar qrupuna aid deyil?

•

könüllü birlik
fond vasitәçilәri
dini tәsisatlar
xidmәt sahәsinin tәşkilatları
siyasi tәşkilatlar

442 Tәşәbbüskar yaradıcılıq fәaliyyәtinә aiddir?

•

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

443 әnәnәvi iqtisadiyyatda istehsalistehlak proseslәri necә tәdqiq olunur?

•

heç cür tәdqiq olunmur
birgә
bazarın vәziyyәtindәn asılı olaraq birgә
ayrıayrılıqda
xarici şәrtlәrdәn asılı olaraq qarışıq

444 Informasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak mәhsulu hansı vahidlәrlә ölçülür?
pul vahidi ilә
dollarla

•

әdәdlә
evro ilә
zamanla

445 İnformasiya iqtisadiyyatının istehsalistehlak nәzәriyyәsindә nәticә nәdir?

•

nemәt
mәhsul
faydalılıq
rifah
vaxt

446 Informasiya iqtisadiyyatında gәlirin artması ilә fәrd ixtisara salmır:

•

mәdәni tәdbirlәrin sayını
ibtidai fәaliyyәt müddәtini
növbәlәrdә vaxt sәrfini
nәqliyyatda vaxt sәrfini
ev tәsәrrüfatında iş vaxtını

447 İstehsalistehlak nәzәriyyәsindә resursdur:

•

mәhsul
gәlir
әmәk
nemәt
vaxt

448 Klub nemәtlәrinә misal göstәrin:

•

firma
supermarket
ordu
üzgüçülük hovuzu
şәbәkә marketinqi

449 İctimai kreativ rifah neçә göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

6
2
3
4
5

450 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının nәticә xarakteristikası aşağıdaklardan
hansıdır

•

Gәlir
Rifah
Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur

451 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının nәticәnin ölçü vahidi xarakteristikası
aşağıdaklardan hansıdır

•

Gәlir
Rifah
Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur

452 İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır

•

Gәlir
Rifah
Zaman
İstehsalistehlak funksiyası
Mәhduddur

453 Gәlir vergisi tutulduğu halda tarazlıq şәrtini ....... metodu ilә әldә edirik.

•

K. Menger
Laqranj
Bekker
T. Şultsun
D. Mill

454 Nә sahibkarın istehlakının 1 rubl artdığı şәraitdә kreativ rifahının artımıdır?

•

Gәlirin son mәhsulu
Yığımın son mәhsulu
İstehlakın son mәhsulu
İstehlaka meyilin son hәddi
Yığıma meyilin son hәddi

455 Informasiya iqtisadiyyatı termininin meydana gәlmәsi kimin adı ilә bağlıdır?

•

H.Bekkerin
Y.Şumpeterin
C.Helbreytin
Z.Baumanın
M.Kastelsin

456 Meynstrim nәdir?

•

Iqtisadi mәktәbdir
Sәnaye iqtisadiyyatıdır
Әsas istiqamәt vә ya ana xәtdir
Әnәnәvi iqtisadiyyatdır
Liberal iqtisadi nәzәriyyәlәr sistemidir

457 Informasiya cәmiyyәtinin iqtisadi meyarından ilk dәfә kim istifadә etmişdir?

•

Fridrix List
Mark Porat
Daniel Bell
Yozef Şumpeter
Frits Mahlup

458 Informasiya cәmiyyәtinin hansı meyarı daha önәmli sayılır?

•

Istehlak meyarı
Texnoloji meyar
Kreativ meyar
Iqtisadi meyar
Mәkan meyarı

459 Iqtisadçı alimlәrdәn hansı ilk dәfә kreativ meyarı iqtisadi inkişafın başlıca amili hesab etmişdir?

•

Ziqmund Bauman
Manuel Kastels
Con Helbreyt
Yozef Şumpeter
Harri Bekker

460 İqtisadiyyat terminindәn hansı anlayışları ifadә etmәk üçün istifadә edilir?

•

İqtisadiyyat insanın unikal şәxsi keyfiyyәtlәri ilә әlaqәdar olan vә subyektiv xarakter daşıyan şüur mәhsuludur
İqtisadiyyat insanın hәyatı üçün zәruri olan nemәtlәrin yaradıldığı, bölüşdürüldüyü vә bu proseslәrin
öyrәnildiyi ictimai hәyat sferasıdır
Maddi nemәtlәrin istehsal vә istehlakı proseslәrinin hәyata keçirildiyi ictimai hәyat sferasıdır
İqtisadiyyat hәr hansı subyektiv qiymәtlәndirmәdәn asılı olmayan obyektiv reallıqdır
İqtisadiyyat nemәtlәrin yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi proseslәrini öyrәnәn elmdir

461 Merkantilizm mәktәbinin banisi

•

V.Vernadskiy
A. Monkretyen
F.Kene
K.Marks
A.Marşall

462 Neoklassik mәktәbin banisi

•

D.Rikardo
A. Monkretyen
F.Kene
K.Marks
A.Marşall

463 Fiziokratiya mәktәbinin banisi

•

V.Vernadskiy
A. Monkretyen
F.Kene
K.Marks
A.Marşall

464 İnformasiya iqtisadiyyatına nәzәrәn iqtisadiyyat termini hansı müxtәlif anlayışları ifadı edir

•

ümumi vә xüsusi
sadә vә mürәkkәb
sәnaye vә informasiya
makro vә mikro
praktik vә nәzәri

465 Empeiria nәdir

•

xüsusi
tәcrübә
ümumi
nәzәriyyә
metod

466 Mainstream nәdir

•

ikinci istiqamәt
başlıca istiqamәt
ümumi istiqamәt
xüsusi istiqamәt
brinci istiqamәt

467 limon bazarı modeli informasiya iqtisadiyyatının hansı modelinә aiddir

•

sәnaye
nәzәri
praktik
informasiya
әnәnәvi

468 Yaradıcı sahibkarın tarazlığı modeli informasiya iqtisadiyyatının hansı modelinә aiddir

•

sәnaye
nәzәri
praktik
informasiya
әnәnәvi

469 Beynәlxalq informasiya cәmiyyәti günü hansı tarixdәdir?

•

17 iyun
17 avqust
17 may
15 iyun
15 may

470 İnformasiya termini neçәnci illәrdә geniş elmi dövriyyәyә daxil olmuşdur?

•

19961998
19561965
19701980
19851990
19901995

471 Infoirmasiya terminini kimin sayәsindә elmi dövriyyәyә daxil olunmuşdur?

•

E.Fromm
M.Kastel
D.Bell
Q.Bekker
A.Berqson

472 İqtisadiyyat neçә növ tәdqiqat metodundan istifadә edir?

•

6
2
3
5
4

473 İntellektual mülkiyyәtin termini ilk olaraq kimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır

•

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

474 İntellektual mülkiyyәt özündә hansı mülkiyyәt növlәrini birlәşdirir

•

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

475 Müәllif hüququnun әsas prinsiplәrinә aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
yaradıcılığın azad olması, müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә uzlaşması, müәllifin şәxsi
qeyri әmiak hüqunun özgәninkilәşdirilmәzliyi, müәllif müqavilәsinin azadlığı
yaradıcılığın azad olması, müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә uzlaşması
müәllifin şәxsiqeyri әmiak hüqunun özgәninkilәşdirilmәzliyi, müәllif müqavilәsinin azadlığı
müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqlqrı ilә uzlaşması

476 Müәllif hüququ vә әlaqәli hüquqlar haqqında qanun ibarәtdir

•

7 bölmәdәn vә 40 maddәdәn
5 bölmәdәn vә 47 maddәdәn
4 bölmәdәn vә 41 maddәdәn
6 bölmәdәn vә 42 maddәdәn
5 bölmәdәn vә 46 maddәdәn

477 İntellektual mülkiyyәt  ...:

•

bütün cavablar doğrudur
xüsusi mülkiyyәtlә fәrdi mülkiyyәtin arasında olan formadır
xüsusi vә fәrdi mülkiyyәt formalarının xarakterik cәhәtlәrinә malikdir
intellektual fәaliyyәtin nәticәlәri üzәrindә hәm şәxsi, hәm dә әmlak xarakterli müstәsna hüquqların
mәcmusudur
yaradıcı fәaliyyәtin nәticәlәri, habelә onlara bәrabәr tutulan obyektlәr üzәrindә hәm şәxsi, hәm dә әmlak
xarakterli müstәsna hüquqların mәcmusudur

478 Patent hüququnun әsas prinsiplәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
patentlәşdirilmiş obyektdәn istifadә üzәrindә müstәsna hüququn tanınması
yalnız rәsmi qaydada patent qabiliyyәtli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizә edilmәsi
tәkcә patent verәnlәrin deyil, hәm dә ixtiraların hәqiqi yaradıcılarının hüquq vә mәnafelәrinin qorunması
hәm patent sahibinin, hәm dә cәmiyyәtin maraqlarının ağlabatan balansının gözlәnilmәsi

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

•

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

480 Birinci tәsnifata görә kapital bölünür

•

kreativ, sosialkreativ, mәnәvi
daxili, xarici, sosial
daxili, xarici, kreativ
maddi, mәnәvi, kreativ
ictimai, fәrdi, kreativ

481 Kapitalın ikinci tәsnifatında nemәtin dәyәrinin ölçülmәsinin әsas yanaşmasına aid deyildir:

•

utilitar
kreativ
naturalmaddi
naturalzaman
dәyәr

482 Bu fikirlәrdәn hansı doğrudur: Xarici kapital...

•

onun sahibinin bilavasitә iştirakı zamanı işlәyir
maddi formaya malik deyil
satıla, vәrәsә verilә, ötürülә bilmәz
satıla, vәrәsә verilә, ötürülә bilәr
sosial kapitaldan törәmә deyil

483 Bu fikirlәrdәn hansı doğrudur: Daxili kapital.....

•

bütün sadalananlar
naturalmaddi formaya malikdir
satıla, vәrәsә verilә, ötürülә bilmәz
onun sahibinin bilavasitә iştirakı olmadan işlәyә bilir
fәrdә münasibәtdә xarici obyektlәri özündә birlәşdirir

484 Sәnayeyә qәdәrki cәmiyyәtdә iqtisadi hakimiyyәtin dominantlıq edәn amili hansıdır?

•

sadalanan variantlardan heç biri
miras qalmış titul
fiziki güc
fәrdin yaradıcı qabiliyyәti
sahibkarlıq qabiliyyәti

485 Postsәnaye cәmiyyәtindә iqtisadi hakimiyyәtin dominantlıq edәn amili hansıdır?
sadalanan variantlardan heç biri
miras qalmış titul
fiziki güc

•

sahibkarlıq qabiliyyәti
yaradıcı qabiliyyәti

486 1. Ölçü vahidi aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir

•

Mәqsәd
Pul
Vaxt
Investisiyalar
Inkişaf

487 Ölçü vahidi aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir

•

Mәqsәd
Pul
Vaxt
Investisiyalar
Inkişaf

488 Mәnbә aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir

•

Mәqsәd
Pul
Vaxt
Investisiyalar
Inkişaf

489 Mәnbә aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir

•

Mәqsәd
Pul
Vaxt
Investisiyalar
Inkişaf

490 İnformasiya cәmiyyәtindә iqtisadi hakimiyyәtin üstünlük tәşkil edәn amili hansıdır?

•

informasiya texnologiyası
İnformasiya mәhsulu
fәrdin yaradıcılıq qabiliyyәti
informasiya resursu
yaradıcılıq resursu

491 İnformasiyanın qeyriәmtәә xüsusiyyәtinә aiddir:

•

tәkrar satılmasına mәhdudiyyәt
pulsuz istehlak imkanı
qeyrimәhdud istehlakı
müştәrәk istifadә imkanı
alışdan әvvәl istehlak imkanı

492 Mülahizәlәrdәn hansı düzgün deyildir?
cәmiyyәt dedikdә verilәn informasiya mәhsulunu yaradıcı fәaliyyәtin resursu kimi istifadә etmәyә qadir olan
fәrdlәrin cәmidir
informasiya mәhsulu bilik kimi çıxış edir

•

informasiyanın ötürülmәsindә transmilli xәrclәr “0”a bәrabәrdir
cәmiyyәtin bütün üzvlәri qeyrbazar tipinә aiddirlәr
cәmiyyәtdә informasiya istehlakı kütlәvi informasiya vasitәlәrinә әsaslanır

493 İnformasiya iqtisadiyyatı kateqoriyalarına aid deyildir:

•

kapital
istehsal
bölgü
istehlak
rifah

494 İnformasiya iqtisadiyyatında Rifah kateqoriyası ibarәtdir:

•

fәrdi, monetar, kreativ
utilitar, maddi, ictimai
fәrdi, ictimai, institusional
utilitar, monetar, kreativ
utilitar, maddi, kreativ

495 A.Piquya görә rifah iki komponentdәn әmәlә gәlir:

•

utilitar vә iqtisadi rifah
iqtisadi vә kreativ rifah
utilitar vә qeyriiqtisadi rifah
iqtisadi vә qeyri iqtisadi rifah
monetar vә kreativ rifah

496 Mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

sadalanan variantlardan heç biri
kreativ vә utilitar rifah konsepsiyası fәrdidir
kreativ rifah konsepsiyası fәrdidir
kreativ rifah konsepsiyası institusionaldır
utilitar vә monetar rifah konsepsiyaları institusionaldır

497 İctimai kreativ rifah – bu:

•

bütün sadalanan variantlar
cәmiyyәtin bütün yaradıcı üzvlәrinin rifah qiymәtinin cәmi
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin maddi vә yaradıcı dәyәrlәrinin mәcmusu
cәmiyyәt üzvlәrinin ali fәaliyyәtinin davamlılığının cәmi
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifahının yekun hәcmi

498 Kreati dәyәr bәrabәrdir:

•

yaradıcı işçinin әmәk dәyәri
fәrdin aşağı fәaliyyәt müddәtinin artmasına
onun istehsalına sәrf olunan yaradıcı әmәyin hәcminә
verilәn rifahın istehlakı ilә bağlı ali fәaliyyәt müddәtinin artmasına
yaradıcı fәaliyyәt nәticәsindә yaranan mәhsulun mәcmu dәyәri

499 Fikirlәrdәn düzgün olmayanı müәyyәn edin:

•

informasiya verilәnlәri onların istifadәsi zamanı mәhv olmurlar
informasiya verilәnlәri insanın ali fәaliyyәti nәticәsindә yaranır

•

informasiya verilәnlәri insanın aşağı fәaliyyәti nәticәsindә yaranır
informasiya verilәnlәri müxtәlif insanlar tәrәfindәn onların şәxsi xüsusiyyәtlәrinә uyğun olaraq müxtәlif cür
izah edilir
informasiya verilәnlәri yarandığı andan simasızlaşır

500 Adam Smit, David Rikardo, R. Maltus, D. Mill bunları birlәşdirәn cәhәt nәdir?

•

Gedonizm ideyalarının yaradıcılarıdır
Әmәk dәyәri nәzәriyyәsi klassik mәktәb iqtisadçılarıdır.
Kreativ rifah nәzәriyyәsinin iqtisadçılarıdır
Fәrdi rifah nәzәriyyәsinin iqtisadçılarıdır
Utilitarist rifah nәzәriyyәsinin iqtisadçılarıdır

501 Piqunun anlamında rifah iki komponentdәn әmәlә gәlir. Bunlar .....

•

İqtisadi vә qeyriiqtisadi rifah
İctima rifah vә qeyriictimai rifah
Fәrdi rifah vә iqtisadi rifah
İctimai vә iqtisadi rifah
Şәxsi sәmәrә vә ictimai rifah

502 İctimai kreativ rifah .......

•

İnsan rifahının rasional qiymәtlәri
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdinin hәzz olduğunu bildirәn fәlsәfә
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin bütün aspektlәrinin inteqral qiymәti
İnsanın ali fәaliyyәti ilә birbaşa bağlı olmayan duyğular
Cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifah qiymәtlәrinin cәmidir

503 Cәmiyyәtin heç bir üzvünü ictimai rifahdan istifadә etmәk imkanından mәhrum etmәk olmaz. Bu
ifadә rifahın hansı xüsusiyyәtinә malikdir

•

Eynivaxtlılıq
Dövrülük
Rәqabәtsizlik
Variantlardan heç biri
İstisnasızlıq

504 Cәmiyyәtin bütün üzvlәri rifahdan eyni vaxtda istifadә etmәyә başlayırlar, yәni rifahın faydalı
effekti bir anlığa yayılır. Bu ifadә rifahın hansı xüsusiyyәtinә malikdir,

•

Eynivaxtlılıq
Dövrülük
Rәqabәtsizlik
Variantlardan heç biri
İstisnasızlıq

505 Tәcrübәdә informasiya mәhsulunun istehlakçılarının sayı vә ondan istifadәnin intensivliyi hansı
amillәrlә müәyyәn edilir

•

variantların hamısı doğrudur.
İnformasiyaya olan ictimai tәlәbat.
Fәrdlәrin davranış xarakteri.
Informasiyanın ötürülmәsindә tranzaksiya xәrclәri.
İnformasiya mәhsulu qismindә bilik çıxış etdikdә

506 İnformasiya mәhsulu hansı hallarda ictimai rifah kimi çıxış edir

•

variantların hamısı doğrudur.
İnformasiya mәhsulu qismindә bilik çıxış etdikdә;
İnformasiya ötürülmәsindә tranzaksiya xәrclәri 0a bәrabәr olduqda
Cәmiyyәtin bütün üzvlәri qeyri–bazar tipinә aid olduqda;
Cәmiyyәt adı altında verilәn informasiya mәhsulunu yaradıcı fәaliyyәtinin resursu qismindә istifadә etmәyә
qadir olan vә mәdәniyyәt sferasında informasiya mübadilәsinin iştirakçıları olan fәrdlәr çoxluğu başa
düşüldükdә.

507 Piqunun anlamında rifah hansı komponentlәrdәn yaranır

•

qedonizm vә iqtisadi rifah
fәrdi rifah vә institutsional rifah
iqtisadi rifah vә qeyri iqtisadi rifah
monetar rifah vә qedonizm
fәrdi rifah vә monetar rifah

508 Monetar rifahın paradoksları aşağıdakılardan hansıdır

•

variantların hamısı doğrudur
gәlirlәrin bәrabәrsizliyi paradoksu
.“himayәdә olanın ölümü” paradoksu
“kitablararaq” paradoksu
“mәsrәflәrnәticәlәr” paradoksu

509 ............cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifahlarının cәmidir. Cümlәni tamamlayın

•

qedonizm
institutsional rifah
ictimai kreativ rifah
monetar rifah
fәrdi rifah

510 ..........onun istehsalına sәrf olunmuş sadә әmәyin hәcminә bәrabәrdir,bütün fәrdlәr üçün eyni
hәcmә malik olduğundan obyektivdir, o, sadә әmәk vaxtının vahidlәri ilә ölçülür. Cümlәni
tamamlayın.

•

Utilitarist dәyәr
Rifahın әmәk dәyәri
Subyektiv dәyәr vә ya faydalılıq
Kreativ dәyәr
Monetar dәyәr

511 ..........fәrdә nemәt tәrәfindәn verilәn rassional faydanın vә hәzzin inteqral qiymәtidir vә obyektiv
vahidlәrlә ölçülür: tәlәb qiymәti, subyektiv dәyәrin pulla qiymәtlәndirilmәsidir. Cümlәni tamamlayın

•

Utilitarist dәyәr
Rifahın әmәk dәyәri
Subyektiv dәyәr vә ya faydalılıq
Kreativ dәyәr
Monetar dәyәr

512 ....... fәrdin verilәn nemәtin istehlakından irәli gәlәn ali fәaliyәt müddәtinin artımına bәrabәrdir, o
yaradıcı әmәk vaxtının obyektiv әmәk vahidlәri ilә ölçülür. Cümlәni tamamlayın

•

Utilitarist dәyәr
Rifahın әmәk dәyәri
Subyektiv dәyәr vә ya faydalılıq
Kreativ dәyәr
Monetar dәyәr

513 A. Smit, D.Rikardo, R. Maltus, D. Millin әsәrlәrindә hansı dәyәr nәzәriyyәsi haqqında qeyd
edilmişdir

•

Utilitarist dәyәr
Rifahın әmәk dәyәri
Subyektiv dәyәr vә ya faydalılıq
Kreativ dәyәr
Monetar dәyәr

514 Marjinalizm mәktәbinin iqtisadçılarından olan L. Valras, U. Cevons, K. Mengerin әsәrlәrindә
hansı dәyәr nәzәriyyәsi haqqında qeyd edilmişdir

•

Utilitarist dәyәr
Rifahın әmәk dәyәri
Subyektiv dәyәr vә ya faydalılıq
Kreativ dәyәr
Monetar dәyәr

515 İnformasiya cәmiyyәtindә mәhsulun üstünlük tәşkil edәn növü hansıdır?

•

informasiya texnologiyası
İnformasiya mәhsulu
fәrdin yaradıcılıq qabiliyyәti
informasiya resursu
yaradıcılıq resursu

516 Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi paradoksu, öhdәdә olanın ölümü paradoksu, tәsәrrüfat müdirәsinin
toyu paradoksu, kitablar araq paradoksu, yağtoplar paradoksu vә mәsrәflәr nәticәlәr paradoksu ......

•

Kreativ rifahın paradokslarıdır
İctimai rifahın paradokslarıdır
Fәrdi rifahın paradokslarıdır
Monetar rifahın paradokslarıdır
Utilitarist rifahın paradokslarıdır

517 İnsanın yaradıcı şәxsiyyәt kimi formalaşması üsulunu göstәrin:

•

informasiya resursları
әmtәә mübadilәsi
nitq mübadilәsi
informasiya texnologiyaları
informasiya mübadilәsi

518 Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstәrin

•

Gedonizm – pul әldә etmәyin insanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdi olduğunu tәsdiq edәn fәlsәfәdir.
Gedonizm – zövq almaq hissinin insanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdi olduğunu tәsdiq edәn fәlsәfәdir.
Gedonizm – informasiya almağın insanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdi olduğunu tәsdiq edәn fәlsәfәdir.
Gedonizm – yaradıcılıqla mәşğul olmağın insanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdi olduğunu tәsdiq edәn
fәlsәfәdir.

Gedonizm – dincәlmәk insanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdi olduğunu tәsdiq edәn fәlsәfәdir.

519 Cәmiyyәtin informasiya resursları :

•

informasiya mәlumatları vә yaradıcılıq resurslarıdır
informasiya mәhsulları vә informasiya texnologiyalarıdır
informasiya mәhsulları vә yaradıcılıq resurslarıdır
yaradıcılıq resursları vә baza biliklәridir
informasiya mәlumatları vә informasiya mәhsullarıdır

520 İnformasiyanın qeyriәmtәә xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

alıb satmaya mәhdudiyyәtlәrin olması
әvәzsiz istehlak imkanı
istehlakın qeyrimәhdudluğu
birgә istehlak imkanı
satınalmadan öncә istehlak imkanı

521 İctimai rifahın xassәlәrinә aid deyil:

•

doğru cavab yoxdur
rәqabәtsizlik
dövrilik
eynivaxtlılıq
istisnaedilmәzlik

522 Rifahın istifadәçilәrinin sayının artması onun istehlakının individual hәcmini heç kәs üçün
azaltmır. Bu ifadә rifahın hansı xüsusiyyәtinә malikdir

•

Eynivaxtlılıq
Dövrülük
Rәqabәtsizlik
Variantlardan heç biri
İstisnasızlıq

523 Q.Bekkerin insan kapitalı nәzәriyyәsindә әsas xidmәti nәdәn ibarәtdir?

•

Insan kapitalının individual formasının yaradılması
Insan kapitalının ölçülәrini müәyyәn edib
Insan kapitalına qoyulan sәrmayenin sәmәrәliliyini әsaslandırmışdır
Insan kapitalının milli formasını aşkara çıxarmışdır
Insan kapitalının inkişaf modelini göstәrib

524 İnsan kapitalı hansı faktorla izah olunur?

•

iqtisadi inkişafın sosial faktoru
әmәk resurslarının tәhsil hissәsini, biliklәri әhatә edәn iqtisadi inkişafın intensiv istehsal faktoru
insanın biliklәrinin, bacarıqlarının toplusu
әmәk resurslarının tәhsil hissәsini әhatә edәn faktor
tәhsilә qoyulan sәrmayәlәrin toplusu

525 İnsan kapitalının әsas inkişaf drayverlәri nәdir?
Investisiya, informasiya cәmiyyәti, innovasiyalar
Informasiya cәmiyyәti, informasiya әmәkdaşlığı
Bilik iqtisadiyyatı, intellektual әmәk

•

Rәqabәt, investisiya, innovasiyalar
Rәqabәt, informasiya cәmiyyәti, bilik iqtisadiyyatı

526 İnsan kapitalının әsas inkişaf drayverlәri aşağıdakı faktor deyil:

•

Informasiya iqtisadiyyatı
Rәqabәt
Informasiya cәmiyyәti
Monetar rifah
Bilik iqtisadiyyatı

527 Axtarış nәticәsindә әldә edilmiş fayda nәyә bәrabәrdir?

•

0a
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin cәminә
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin hasilinә
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin nisbәtinә

528 İnformasiya mәlumatları әldә etmәk mәqsәdi ilә yaradılmış spesifik informasiya mәhsulu necә
adlanır?

•

yaradıcılıq resursu
informasiya texnologiyası
informasıya resursları
informasiya qurğusu
informasiya siqnalı

529 F. List mәhsuldar qüvvәlәr dedikdә nәyi nәzәrdә tutur?

•

bütün variantlar
millәtin nemәtlәr istehlak etmәk bacarığını
millәtin nemәtlәr bölüşdürmәk bacarığını
millәtin nemәtlәr istehsal etmәk bacarığını
millәtin zәnginliyi artırmaq bacarığını

530 F.Listә görә mәhsuldar qüvvәlәrin hәcminә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

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

531 Dyurkgeymә görә hәmrәyliyin әsas növlәrini göstәrin:

•

mexaniki vә orqanik
mexaniki vә avtonom
kişi vә qadın
sosial vә tәşkilati
orqanik vә informasiya

532 Y.Şumpeterә sahibkarnovatorun fuksiyası nәdәn ibarәtdir?
Bütün cavablar doğrudur
Köhnә kombinasiyalardan istifadә etmәk

•

Mövcud norma vә qaydalarla işlәmәk
Istehlakçıların tәlabatını ödәmәk
Yeni kombinasiyalar hәyata keçirmәk

533 H.Bekker insan kapitalının hansı xüsusiyyәtini önә çәkir?

•

Insan kapitalının sahibi onun istehsalda istifadәsi zamanı şәxsәn iştirak etmәlidir
[yeni cavab]Insan kapitalından gәlir әldә olunması üçün işçinin öz әmәk vә qüvvәsini sәrf etmәsi vacib
deyildir
Insan kapitalı hәm satıla, hәm dә vәrәsәlik qaydasında verilә bilәr
insan kapitalının xidmәt müddәti insanın әmәk hәyatının davamlılıq ölçüsü ilә müәyyәn edilmir
doğru cavab yoxdur

534 Bu fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Bütün cavablar doğrudur
insan kapitalının sahibi onun istehsalda istifadәsi zamanı şәxsәn iştirak etmәlidir
insan kapitalından gәlir әldә olunması üçün işçi öz әmәk vә qüvvәsini sәrf etmәlidir
insan kapitalı, nә satıla, nә dә vәrәsәlik qaydasında verilә bilmәz
insan kapitalının xidmәt müddәti insanın әmәk hәyatının davamlılıq ölçüsü ilә müәyyәn edilir

535 İnsan kapitalı nәyә bәrabәrdir?

•

işçinin özünün sәrf etdiyi vaxta
istifadә olunan avadanlıqlar vә materiallara
işçinin itirilmiş qazancına
tәhsilә qoyulan investisiyaların miqdarına
başqaları tәrәfindәn hәyata keçirilәn müәllimlik fәaliyyәtinә

536 Ümumi biliklәrin qazanılmasında investor kimi kim çıxış edir?

•

İş tәklif edәn sahibkar
Işçinin işlәdiyi müәssisә
Dövlәt
Sadalananların hamısı
Işçinin özü vә ailәsi

537 Bacarıqlı işçi ilә bacarıqsız işçini fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәr:

•

Bütün cavablar doğrudur
tәhsil bacarıqlı işçiyә tam sәrfәlidir, yәni tәhsil ona yönәlәn xәrclәri kompensasiya edә bilәcәk gәlirlәr axınını
tәmin edir
tәhsil bacarıqsız işçiyә sәrfәli deyildir, yәni tәhsil ona yönәlәn xәrclәri kompensasiya edә bilәcәk gәlirlәr
axınını tәmin etmir
bacarıqlı işçinin daha az mәnәvi mәsrәflәri vardır, çünki tәlim prosesi ona çox böyük zövq verir
bacarıqsız işçi tәlim prosesindә özündә neqativ emosiyalar hiss edir

538 Tranzaksiya xәrclәri nәdir?

•

İstehsal xәrclәri
Bazar xәrclәri
Firmadaxili xәrclәr
Sövdәlәşmәnin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı xәrclәr
İşçilәrin işә götürülmәsi ilә bağlı xәrclәr

539 Stiqlerә görә axtarışın optimal hәcmi hansı sәbәblәrә görә dәyişә bilәr?

•

qiymәtlәrin vaxta görә dәyişmәsi
alıcının topladığı tәcrübә
informasiyanın birlәşmәsi
reklam
Bütün cavablar doğrudur

540 Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstәrin

•

Postsәnaye cәmiyyәti әqli әmәyә әsaslanır.
Postsәnaye cәmiyyәti xidmәtlәrә әsaslanır.
Postsәnaye cәmiyyәti reklamlara әsaslanır.
Postsәnaye cәmiyyәti yaradıcılığa әsaslanır.
Postsәnaye cәmiyyәti fiziki әmәyә әsaslanır.

541 Millәtin rifahi sәrvәtin, mübadilә dәyәrlәrinin miqdarı ilә deyil mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf
dәrәcәsi ilә şәrtlәnir. Bu fikir aşağıdakılardan kimә mexsusdur

•

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

542 Sahibkarın motivlәrinin 1ci qrupuna aid edilir

•

sahibkarın öz imperiyasının vә ya sülalәsinin әsasını qoymağa çalışması ilә bağlıdır, öz imperiyası ona hәrәkәt
sәrbәstliyi vә hakimiyyәt hissi verir.
sahibkar öz mahiyyәtinә görә, әnәnә vә vәrdişlәrә malik olmayan, sonradan yaranmış tipik, başqa sözlә
cәmiyyәtin fәrdilәşdirilmiş bir üzvüdür.
yeni kombunasiyaların hәyata keçirilmәsinin nәticәsidir.
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır, bu davranışın tәyinedici mәqamına çevrilir
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır, mübarizә aparmaq arzusu vә uğur naminә uğur qazanmaq niyyәti aiddir, burada
mәfәәtin kәmiyyәti uğurun göstәricisi kimi çıxış edir.

543 Sahibkarın motivlәrinin 2ci qrupuna aid edilir

•

sahibkarın öz imperiyasının vә ya sülalәsinin әsasını qoymağa çalışması ilә bağlıdır, öz imperiyası ona hәrәkәt
sәrbәstliyi vә hakimiyyәt hissi verir.
sahibkar öz mahiyyәtinә görә, әnәnә vә vәrdişlәrә malik olmayan, sonradan yaranmış tipik, başqa sözlә
cәmiyyәtin fәrdilәşdirilmiş bir üzvüdür.
yeni kombunasiyaların hәyata keçirilmәsinin nәticәsidir.
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır, bu davranışın tәyinedici mәqamına çevrilir.
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır, mübarizә aparmaq arzusu vә uğur naminә uğur qazanmaq niyyәti aiddir, burada
mәfәәtin kәmiyyәti uğurun göstәricisi kimi çıxış edir.

544 Sahibkarın motivlәrinin 3cü qrupuna aid edilir

•

sahibkarın öz imperiyasının vә ya sülalәsinin әsasını qoymağa çalışması ilә bağlıdır, öz imperiyası ona hәrәkәt
sәrbәstliyi vә hakimiyyәt hissi verir.
sahibkar öz mahiyyәtinә görә, әnәnә vә vәrdişlәrә malik olmayan, sonradan yaranmış tipik, başqa sözlә
cәmiyyәtin fәrdilәşdirilmiş bir üzvüdür
yeni kombunasiyaların hәyata keçirilmәsinin nәticәsidir.
yaradıcılıq sevinci ilә bağlıdır, bu davranışın tәyinedici mәqamına çevrilir.
qәlәbә әzmi ilә bağlıdır, mübarizә aparmaq arzusu vә uğur naminә uğur qazanmaq niyyәti aiddir, burada
mәfәәtin kәmiyyәti uğurun göstәricisi kimi çıxış edir.

545 Q.Bekkerin insan kapitalı nәzәriyyәsindә rolu nәdәn ibarәt olmuşdur?

•

Insan kapitalının individual formasının yaradılması
Insan kapitalının ölçülәrini müәyyәn edib
Insan kapitalının inkişaf modelini göstәrib
Insan kapitalının milli formasını aşkara çıxarmışdır
Insan kapitalına qoyulan sәrmayenin sәmәrәliliyini әsaslandırmışdır

546 İnsan kapitalı nәzәriyyәsi hansı baza nәzәriyyәsi әsasında yaranmışdır?

•

Instutusional, neoklassik
Sosializm, monetarizm
Üçüncü dalğa, postsәnaye cәmiyyәti
Siqnallar, risk cәmiyyәti
Informasiya cәmiyyәti, istehsal qüvvәlәri

547 Cәmiyyәt neçә xüsusiyyәtә görә fәrdi orqanizmlәrә yaxındırlar?

•

3
2
4
5
6

548 M..Spenser hansı nәzәriyyәni yaratmışdır?

•

informasiya axtarışı
firma
orqanik hәmrәylik
tәkamül
siqnallar

549 İctimai әmlak bölgüsü haqqında kitabının müәllifi kimdir

•

C.Helbreyt
E.Dyurkgeym
Z.Bauman
C.Stiqler
M.Kastels

550 İnsan kapitalı әmәk resurslarından nә ilә fәrqlәnir?

•

Cәmiyyәtin kreativ hissәsi
Sosial faktorlar
Istehsal faktorları
Innovasiyalar
Tәhsilә, elmә, sağlamlığa qoyulan investisiyalar

551 İnsan kapitalı nәzәriyyәsindә Teodor Şultsun ideyaları hansı alim tәrәfindәn inkişaf etdirilmişdi?

•

E.Denison
S.Kuznets
Q.Bekker
R.Solon
R.Lukas

552 İlk dәfә insan kapitalı hansı alim tәrәfindәn işlәnmişdir?

•

İ.Fişer
D.Kenduk
T.Şults
E.Denison
S.Fabrikant

553 Y.Şumpeter sahibkarın motivlәrini neçә qrupa ayırır

•

6
2
3
4
5

554 İqtisadi inkişaf nәzәriyyәsi kitabının müәllifi kimdir

•

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

555 F.List millәtin nemәtlәr istehsal etmәk bacarığını necә adlandırmışdır

•

mәhsuldar qüvvәlәr
insan kapitalı
daxili kapital
kretiv rifah
istehlak prosesi

556 Siyasi iqtisadın milli sistemi kitabının müәllifi kimdir

•

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

557 İnformasiya axtarışı nәzәriyyәsi hansı alimә mәxsusdur?

•

Y. Şumpeter
C. Stiqler
H. Bekker
E. Dyurkgeym
F. List

558 Sahibkarnovator nәzәriyyәsi hansı alimә mәxsusdur

•

C. Stiqler
F. List
E. Dyurkgeym
Y. Şumpeter
M. Spens

559 Mәhsuldar qüvvәlәr nәzәriyyәsi hansı alimә mәxsusdur?

•

M. Spens
E. Dyurkgeym
F. List
Y. Şumpeter
H. Bekker

560 İnsan kapitalı nәzәriyyәsi hansı alimә mәxsusdur?

•

Y. Şumpeter
H. Bekker
E. Dyurkgeym
F. List
M. Spens

561 Siqnallar nәzәriyyәsi hansı alimә mәxsusdur?

•

M. Spens
Y. Şumpeter
F. List
E. Dyurkgeym
H. Bekker

562 Bekkerә görә insan kapitalının әsas növlәrinә aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Gәlir, tәhsil, sağlamlıq
Pul gәliri, ümumi biliklәr, intellektual mülkiyyәt
Ümumi biliklәr, xüsusi biliklәr, pul gәliri
Ümumi biliklәr, xüsusi biliklәr, digәr növ biliklәr

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

•

cavabların heç biri doğru deyil
sәnayeyә qәdәr
sәnaye
postsәnaye
texnosfera

564 Cәmiyyәt insanlar arasında oyun üzәrindә qurulmuşdur vә bu cәmiyyәtdә maşın texnologiyasının
fonunda informasiyaya әsaslanan intellektual texnologiya hökmran mövqeni tutur. Bu ifadә
cәmiyyәtin hansı növünә xarakterikdir

•

cavabların heç biri doğru deyil
sәnayeyә qәdәr
sәnaye
postsәnaye
texnosfera

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

•

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

566 Qarşılıqlı tәsir insanla maşının qarşılıqlı münasibәtlәrinә әsaslanır vә enerjinin tәbii әtraf mühitin
texniki mühitә keçmәsi üçün istifadә olunması prosesinә әsaslanır. Bu ifadә cәmiyyәtin hansı növünә
xarakterikdir

•

cavabların heç biri doğru deyil
sәnayeyә qәdәr
sәnaye
postsәnaye
texnosfera

567 E.Tofferin Üçüncü dalğa әsәrindә texnoinqlab hansı hadisәlәrlә xarakterizә olunur?

•

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

568 Kastelsә görә yeni tәşkilati mәntiqin әsasında ... durur.

•

sosial yaddaşda keyfiyyәt dәyişikliyi
şaquli inteqrasiyadan üfqi inteqrasiyaya keçid
texnostrukturun hazırlanması
fordizmdәn postfordizmә keçid
inkişafın informasiya üsuluna keçid

569 Mikroiqtisadi tәhlilin tәtbiq sferasının genişlәndirdiyinә görә iqtisadiyyat sahәsi üzrә Nobel
mükafatı alan alim kimdir?

•

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

570 İnformasionalizm nәyә istiqamәtlәnib?

•

buraxılışın maksimumlaşdırılması
texnoloji inkişaf
sәnaye inkişafı
iqtisadi artım
iqtisadi inkişaf

571 Sәnayeçilik nәyә istiqamәtlәnib?

•

informasiyanın işlәnmәsindә daha yüksәk sәviyyәli çәtinliklәrin yığımı
iqtisadi artım
iqtisadi inkişaf[yeni cavab]
texnoloji inkişaf

biliklәrin toplanması

572 Postiqtisadi cәmiyyәtә keçid cәmiyyәtindә fundamental dәyişiklik deyildir?

•

cәmiyyәtin sinfi strukturunun dәyişmәsi
sәnaye inqilabı
dәyәr münasibәtlәrinin aradan qaldırılması
sosiopsixoloji dәyişiklik
xüsusi mülkiyyәtin aradan qalxması

573 Texnostruktur deyildir:

•

planlaşdırmada ehtiyac duyulan müxtәlif tәcrübә vә bacarıqlara malik insanların mәcmusu
eyni texniki biliklәrә malik insanların mәcmusu
müxtәlif texniki biliklәrә malik insanların mәcmusu
qәrarların qrup şәklindә qәbulu mexanizmi
müasir sәnaye texnologiyasında ehtiyac duyulan biliklәrә malik insanların mәcmusu

574 Fәrdilәşmiş mәhsul neçә müsbәt effetkti tәmin edir?

•

5
2
4
6
3

575 әqli mülkiyyәtә neçә mülkiyyәt növü daxildir?

•

5
2
3
4
6

576 Ümumdünya İntellekyual Mülkiyyәt Tәşkilatı neçәnci ildәn BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatı
sayılır?

•

1974
1967
1965
1958
1993

577 Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatı nә vaxt tәsis edilmişdir?

•

1985 ci ildә Parijdә
1971 ci ildә Berndә
1978 ci ildә Londonda
1967 ci ildә Stokholmda
1965 ci ildә Moskvada

578 "İntellektual mülkiyyәt termini nә vaxtdan geniş istifadә olunmağa başladı?

•

1967 ci ildәn
XX әsrin ikinci yarısında
XVIII әsrdәn

XIXәsrin sonundan
1980 cı illәrdәn

579 Mülki dövriyyә iştirakçılarının vә onların istehsal etdiklәri mәhsulların fәrdilәşdirilmәsi
vasitәlәrinә aid deyil:

•

bütün cavablar doğrudur
firma adları
inteqral mikrosxemlәrin tipologiyası
әmtәәlәrin mәnşә yerlәrinin adı
әmtәә nişanları

580 Mülki dövriyyә iştirakçılarının vә onların istehsal etdiklәri mәhsulların fәrdilәşdirilmәsi
vasitәlәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
firma adları
әmtәә nişanları
xidmәt nişanları
әmtәәlәrin mәnşә yerlәrinin adı

581 İntellektual mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәrinә aid deyil:

•

seleksiya nailiyyәtlәri
sәmәrәlәşdirmә tәkliflәr
inteqral mikrosxemlәrin tipologiyası
firma adları
xidmәti vә kommersiya sirlәri

582 İntellektual mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
xidmәti vә kommersiya sirlәri
inteqral mikrosxemlәrin tipologiyası
seleksiya nailiyyәtlәri
sәmәrәlәşdirmә tәkliflәri

583 Aşağıda sadalanan hansı mülkiyyәt növü intellektual mülkiyyәt sayılır?

•

bütün cavablar doğrudur
әdәbi, bәdii vә elmi mülkiyyәt
sәnaye mülkiyyәti
mülki dövriyyә iştirakçılarının vә onların istehsal etdiklәri mәhsulların fәrdilәşdirilmәsi vasitәlәri
intellektual mülkiyyәtin әnәnәvi olmayan obyektlәri

584 Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatını (ÜİMT) tәsis edәn Konvensiya neçәnci ildә
imzalanmışdır?

•

1967ci ildә
1623cü ildә
1791ci ildә
1825ci ildә
1883cü ildә

585 1710cu ildә İngiltәrәdә hansı qanun qәbul edilmişdir?

•

doğru cavab yoxdur
Sәnaye mülkiyyәtinin qorunması haqqında Paris Konvensiyası
“İnhisarlar haqqında status”
Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatını (ÜİMT) tәsis edәn Konvensiya
“Kraliça Annanın statusu”

586 Müәlliflik hüququnun әsas funksiyası sayılır:

•

doğru cavab yoxdur
elmi, әdәbi vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılması ilә bağlı fәaliyyәtin stimullaşdırılması
texniki qәrarların mühafizәsi
bәdiikonstruktor hәllәrinin mühafizәsi
tәsәrrüfatın tәşkili vә idarә edilmәsi metodlarının yaradılması

587 Müәlliflik hüququnun әsas prinsiplәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
yaradıcılıq azadlığı
müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqları ilә uzlaşması
müәllifin şәxsi qeyriәmlak hüquqlarının özgәninkilәşdirilә bilmәmәsi
müәlliflik müqavilәsinin azadlığı

588 Patent hüququnun әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

doğru cavab yoxdur
patentlәşdirilmiş obyektdәn istifadә üzәrindә müstәsna hüququn tanınması
yalnız rәsmi qaydada patent qabiliyyәtli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizә edilmәsi
yaradıcılıq azadlığı
tәkcә patent verәnlәrin deyil, hәm dә ixtiraların hәqiqi yaradıcılarının hüquq vә mәnafelәrinin qorunması

589 Müәlliflik hüququnun әsas prinsiplәrinә aiddir:

•

doğru cavab yoxdur
yalnız rәsmi qaydada patent qabiliyyәtli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizә edilmәsi
patentlәşdirilmiş obyektdәn istifadә üzәrindә müstәsna hüququn tanınması
tәkcә patent verәnlәrin deyil, hәm dә ixtiraların hәqiqi yaradıcılarının hüquq vә mәnafelәrinin qorunması
yaradıcılıq azadlığı

590 Müәlliflik hüququnun әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

müәlliflik müqavilәsinin azadlığı
yaradıcılıq azadlığı
müәllifin şәxsi maraqlarının cәmiyyәtin maraqları ilә uzlaşması
patentlәşdirilmiş obyektdәn istifadә üzәrindә müstәsna hüququn tanınması
müәllifin şәxsi qeyriәmlak hüquqlarının özgәninkilәşdirilә bilmәmәsi

591 Ali hakimiyyәtin ayrıayrı naşirlәrә vә manufaktura sahiblәrinә verdiyi Kraliça Annanın statusu
adlanan imtiyazlar sistemi nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

1930cu ildә
1534cü ildә
1623cü ildә
1710cu ildә
1825ci ildә

592 1623cü ildә İngiltәrәdә hansı qanun qәbul edilmişdir?

•

Patent qanunu
Kraliça Annanın statusu
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi haqqında Paris konvensiyası
İnhisarlar haqqında status
Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatını (ÜİMT) tәsis edәn Konvensiya

593 Ali hakimiyyәtin ayrıayrı naşirlәrә vә manufaktura sahiblәrinә verdiyi İnhisarlar haqqında status
adlanan imtiyazlar sistemi neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?

•

1930cu ildә
1534cü ildә
1623cü ildә
1714cü ildә
1825ci ildә

594 Hansı mülkiyyәt növü müәllif hüququ ilә mühafizә olunur?

•

bütün cavablar doğrudur
әdәbi, bәdii, vә elmi mülkiyyәt
bәdii, elmi vә sәnaye mülkiyyәti
әdәbi, elmi vә sәnaye mülkiyyәti
sәnaye vә bәdii mülkiyyәt

595 Hansı mülkiyyәt növü patent hüququ ilә mühafizә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
sәnaye müllkiyyәti
әdәbi mülkiyyәt
bәdii mülkiyyәt
elmi mülkiyyәt

596 İnhisarlar haqqında status adlanan imtiyazlar sistemi harada qәbul olunmuşdur?

•

ABŞ
Almaniya
İngiltәrә
Fransa
Sovet İttifaqı

597 İxtira obyekti kimi çıxış edir

•

düzgün cavab yoxdur
qurğular,üsullar, maddәlәr, vaksinlәr
qurğular, vaksinlәr, kәşflәr
qurğular,üsullar
kәşflәr, әsәrlәr, maddәlәr

598 әsәr formasına malik mülkiyyәt növlәri

•

düzgün cavab yoxdur
әdәbi, bәdii, elmi
әdәbi, bәdii, elmi, incәsәnәt
bәdii, elmi

әdәbi, bәdii

599 Sovet ittifaqında intellektual mülkiyyәt haqqında qanun neçәnci ildә qüvvәyә minmәlidir

•

1980ci ildә
1990cı ildә
1988ci ildә
1986cı ildә
1982ci ildә

600 Sәnaye mülkiyyәti hansı formaya malikdir

•

düzgün cavab yoxdur
ixtira
xidmәti nişanlar
әsәr
әmtәә nişanları

601 әnәnәvi olmayan intellektul mülkiyyәt obyektlәri hansılsrdır

•

düzgün cavab yoxdur
kәşflәr, xidmәti vә kommersiya sirlәri, integral mikrosixemlәrin tiplәşdirilmәsi, selleksiya naliyyәtlәri,
sәmәrәlәşdirici tәkliflәr
integral mikrosixemlәrin tiplәşdirilmәsi, selleksiya naliyyәtlәri
kәşflәr, xidmәti vә kommersiya sirlәri
kәşflәr, xidmәti vә kommersiya sirlәri, sәnaye mülkiyyәti

602 Müәllif hüququ ilә qorunan mülkiyyәt növlәri hansılardır

•

xidmәti nişanlar, әmtәә nişanları
әdәbi, bәdii, elmi
әdәbi, elmi, incәsәnәt
elmi, incәsәnәt, xidmәti nişanlar
bәdii, elmi, incәsәnәt

603 әnәnәvi demokratiya aşağıdakı prinsiplәr üzәrindә qurulmuşdur: 1) Bәrabәrlik prinsipi 2) Birbaşa
demokratiya 3) Yarıbaşına demokratiya 4) Bir nәfәr –bir sәs 5) Nümayәndәlik 6) Konsensus prinsipi

•

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

604 İctimai seçim proseduru  ... :

•

verilmiş alternativlәr çoxluğundan istәnilәn variantın seçilmәsi alqoritmidir.
verilmiş alternativlәr çoxluğundan yeganә alternativi seçmәyә imkan verәn alqoritmdir.
verilmiş variantlar çoxluğundan istәnilәn variantın seçilmәsi alqoritmidir.
verilmiş variantlar çoxluğundan bütün düzgün variantları seçmәyә imkan verәn alqoritmdir.
verilmiş alternativlәr çoxluğundan bütün düzgün variantların seçilmәsi alqoritmidir.

605 İctimai seçimin kәnar mәsrәflәri nәyi bildirir?

•

fәrdi istәklәrә dair informasiyanın nümayişi vә mübadilәsi ilә bağlı mәsrәflәri
ictimai seçimin reallaşdırılması nәticәsindә ayrıayrı fәrdlәrin sәrf etdiyi mәsrәflәri

•

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

606 İctimai seçimin daxili mәsrәflәri nәyi bildirir?

•

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

607 Konsensus prinsipi nәdir?

•

ictimai qәrarların qәbulunda rәhbәrliyin rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda azlığlın rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda çoxluğun rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda mütәxәssislәrin rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda sahibkarların rәyinin nәzәrә alınması

608 Sosialmәdәni sahәdә әmәk haqqı amillәrinә nә daxildir:

•

ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı,sosialmәdәni sahә,tәşkilatının statusu, әmәyin cari mәhsuldarlığı,
yaşayış minimumunun kәmiyyәti
yaşayış minimumunun kәmiyyәti, әlverişsiz әmәk şәraiti,sosialmәdәni sahә, әmәyin cari mәhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, işçinin statusu,әlavә işlәrin yerinә yetirilmәsi
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, әmәyin cari mәhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, yaşayış minimumunun kәmiyyәti,
әlverişsiz әmәk şәraiti,sosialmәdәni sahә,tәşkilatının statusu,işçinin statusu,әlavә işlәrin yerinә yetirilmәsi,
әmәyin cari mәhsuldarlığı

609 Elektron demokratiyanın әsas prinsiplәri:

•

nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi, bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, әks
mәrkәzlәşdirmә
bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya, demokratiya prosedurlarının
dәyişkәnliyi, bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik
bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya ,elektron sәsvermә, konsensus prinsipi,
әksmәrkәzlәşdirmә, hakimiyyәt orqanlarının dinamikliyi, alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi
funksiyalarının bölünmәsi, demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi
bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi funksiyalarının
bölünmәsi, demokratiya prosedurlarının dәyişkәnliyi
bir mütәxәssis – bir sәs, birbaşa demokratiya, hakimiyyәt orqanlarının dinamikliyi, elektron sәsvermә,
konsensus prinsipi, әksmәrkәzlәşdirmә

610 әnәnәvi demokratiyanın әsas prinsiplәri:

•

bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik, әnәnәvi demokratiyanın dәyişmәzliyi, çoxluq prinsipi, elektron sәsvermә
bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi,bir mütәxәssis – bir sәs,birbaşa
demokratiya
bir nәfәr – bir sәs, әnәnәvi demokratiyanın dәyişmәzliyi,alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi
funksiyalarının birlәşdirilmәsi
nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi, elektron sәsvermә, yarıbirbaşa demokratiya
bir nәfәr – bir sәs, nümayәndәlik, sәsvermәdә cismәn iştirak, çoxluq prinsipi, mәrkәzlәşdirmә, hakimiyyәt
orqanlarının sabitliyi, әnәnәvi demokratiyanın dәyişmәzliyi,alternativlәrin formalaşdırılması vә seçilmәsi
funksiyalarının birlәşdirilmәsi

611 İctimai seçim prosedurlarına daxildir:

•

nisbi çoxluq, ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә, sәslәrin sadә verilmәsi, Kondorse proseduru, ardıcıl bәyәnilәn
sәsvermә
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, bәyәnilәn (tәqdir edilәn) sәsvermә, ardıcıl bәyәnilәn sәsvermә, ardıcıl
bәyәnilmәyәn sәsvermә,
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, bәyәnilәn (tәqdir edilәn) sәsvermә, Bord proseduru, Kondorse proseduru
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, bәyәnilәn (tәqdir edilәn) sәsvermә, ardıcıl bәyәnilәn sәsvermә, ardıcıl
bәyәnilmәyәn sәsvermә,Bord proseduru,Kondorse proseduru, sәslәrin sadә verilmәsi,sәslәrin çoxsәviyyәli
verilmәsi
sadә çoxluq, nisbi çoxluq, ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә, sәslәrin sadә verilmәsi,sәslәrin çoxsәviyyәli
verilmәsi, Bord proseduru

612 Sәnaye iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәrini göstәrin

•

insani, fiziki, sadә, әmtәә, zahiri, kreativ, dәyәr, әmәk, tәk
maddi, sadә, fiziki, daxili, tәk, çox, vacib, әmәk mәsrәflәri, zahiri
xarici, fiziki, maddi, sadә, әmәk mәsrәflәri, çox, iqtisadi, mәqsәd, әmtәә
әmtәә, mәqsәd, çox, әmәk mәsrәflәri, sadә, vasitә, daxili, fiziki, zahiri
iqtisadi, sadә, әmtәә, zahiri, insani, maddi, tәk, kreativ, әmәk

613 Baza müddәaları ümumi olan iki әsas istiqamәt hansılardır?

•

fiziokratiya vә klassik siyasi iqtisad
klassiklәr vә sosialistlәr
neoklassiklәr vә institusionalistlәr
keynsçilәr vә monetaristlәr
liberal vә sosialinstitusional

614 Sosialinstitusional istiqamәtә hansı iqtisadi mәktәblәr aiddir?

•

utopik sosializm, fiziokratiya, institusionalizm, monetarizm
fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad
tarixi mәktәb, institusionalizm, marksizm, iqtisadi imperializm
marksizm, maltusçuluq, klassik, monetarizm
utopik sosializm, marksizm, tarixi mәktәb, institusionalizm

615 İnformasiya iqtisadiyyatında rifahın dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?

•

insanın fiziki әmәk fәaliyyәtinin davamlılığını artırmaq qabiliyyәti ilә
insanin maddi sәrvәtini artırmaq qabiliyyәti ilә
insanın ali fәaliyyәtinin davamlılığını artırmaq qabiliyyәti ilә
insanın maddi vә qeyrimaddi tәlәbatlarını tәmin etmәk qabiliyyәti ilә
sadalananların hamısı doğrudur

616 1907ci ildә nәşr olunan Yaradıcı tәkamül kitabının müәllifi,Nobel mükafatçısı

•

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

617 İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri hansılardır?
Ictimai rifahın geniş tәtbiqi

•

•

Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi
Elektron hökumәt
İntellektual mülkiyyәt
Kreativ rifah

618 İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri aşağıdakı deyil?

•

Ictimai rifahın geniş tәtbiqi
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi
Elektron hökumәt
Tәhsil sәviyyәsi
Informasiyalara tәlәbat

619 Makrosәviyyәdә informasiya iqtidadiyyatının yerinә yetirdiyi funksiyaya aid misal göstәrin.

•

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

620 İnformasiya cәmiyyәti sosial faktora görә :

•

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

621 XVIIXIX әsrlәrdә üstün mövqedә olan iqtisadi mәktәblәri göstәrin

•

Merkantilizm, fiziokratiya, keynsçilik, marksizm, informasiya iqtisadiyyatı, klassik mәktәb
Klassik mәktәb, marksizm, fiziokratiya, avstriya mәktәbi, keynsçilik
Fiziokratiya, merkantilizm, klassik mәktәb, neoklassik mәktәb, iqtisadi imperializm
Fiziokratiya, klassik mәktәb, marksizm, avstritya mәktәbi, neoklassik mәktәb, institusonalizm
Keynsçilik, fiziokratiya, merkantilizm, iqtisadi imperializm, klassik mәktәb, marksizm, avstriya mәktәbi

622 Biliyin bazarda hansısa dәyәrә malik olubolmadığını әks etdirәn meyarı göstәrin:

•

eksplisit  implisit
qeyrisәrbәst  ayrıca
makro  mikro
fәrdi  qrup
bazar  qeyribazar

623 İnformasiyanın xassәlәrindәn biridir:

•

bütün cavablar doğrudur
kütlәvilik
düzgünlük
nәticәlilik
diskretlik

624 Daxili informasiyaya aiddir:

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya

•

istehsal haqqında informasiya
bazar informasiyası
rәqiblәr haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

625 Xarici informasiyaya aid deyil:

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
bazar informasiyası
rәqiblәr haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

626 Xarici informasiyaya aid deyil:

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
bazar informasiyası
rәqiblәr haqqında informasiya
әmәk resursları haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

627 İşgüzar bilik, biznesinformasiya vә informasiya verilәnlәri birlikdә nәyi tәşkil edir?

•

bütün cavablar doğrudur
İnternet resurslarını
bank resurslarını
informasiya resurslarını
biznes resurslarını

628 İnformasiyanın idarә olunmasına qoyulan tәlәblәr

•

düzgün cavab yoxdur
axtarış, tәhlil, strukturlaşma, saxlanma, manipulyasiya
axtarış, tәhlil, manipulyasiya
axtarış, tәhlil, strukturlaşma, manipulyasiya
axtarış, tәhlil, saxlanma, ötürülmә

629 Qlobal menecment paradigmasınin formalaşması dövrü

•

1998ci ildә
1990cı ilin ortalarında
1990cı ilin әvvәllәrindә
1991ci ilin axırlarında
1992ci ildә

630 Qlobal menecment paradigmasınin inkişafı neçә mәrhәlәyә bölünür

•

düzgün cavab yoxdur
iki mәrhәlәyә
dörd mәrhәlәyә
beş mәrhәlәyә
altı mәrhәlәyә

631 Mәhdud sayda insanların malik olduğu biliklәr

•

düzgün cavab yoxdur

•

mikro biliklәr
makro biliklәr
xüsusi növ biliklәr
ümumi biliklәr

632 Biznes informasiya neçә üsulla tәsniflәşdirilir

•

dörd
iki
üç
beş
altı

633 Firmanın informasiya resurslarının әsasını tәşkil edir

•

düzgün cavab yoxdur
işgüzar biliklәr, biznes informasiya, verilәnlәr
işgüzar biliklәr, biznes informasiya
biliklәr, verilәnlәr
biznes informasiya, biliklәr

634 İqtisadiyyatın altısektorlu modelindә tәşkilatın mәqsәdinin iqtisadi tәbiәti :

•

kooperativ,kiçik vә orta sahibkarlıq,kölgә iqtisadiyyatı
kölgә iqtisadiyyatı, ictimai sektor, sosial iqtisadiyyat
kooperativ, sosial iqtisadiyyat,
kiçik vә orta sahibkarlıq,kölgә iqtisadiyyatı,sosial iqtisadiyyat
kooperativ,kiçik vә orta sahibkarlıq,ictimai sektor,natural tәsәrrüfat

635 İqtisadiyyatın altısektorlu modelindә tәşkilatın mәqsәdinin sosial tәbiәti :

•

ictimai sektor,sosial iqtisadiyyat,natural tәsәrrüfat
kölgә iqtisadiyyatı, ictimai sektor, sosial iqtisadiyyat
kooperativ, sosial iqtisadiyyat, kölgә iqtisadiyyatı
kiçik vә orta sahibkarlıq,kölgә iqtisadiyyatı,sosial iqtisadiyyat
kooperativ,kiçik vә orta sahibkarlıq,ictimai sektor,natural tәsәrrüfat

636 Sosialinfrastruktur sahәnin әsas bölmәlәrini dәqiqlәşdirin:

•

idarәetmә,hüquqların qorunması,tәhlükәsizlik,maddi istehsal
maddi istehsal, idarәetmә,hüquqların qorunması, sәhiyyә
idarәetmә,hüquqların qorunması,tәhlükәsizlik, elm
idarәetmә,hüquqların qorunması, tәhsil,sәhiyyә
tәhlükәsizlik,maddi istehsal,mәdәniyyәt vә incәsәnәt

637 Xәtti tarif cәdvәli hansı parametrlәrlә xarakterizә edilir:

•

tarif dәrәcәlәrinin sayı,tarif әmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu, birinci dәrәcәli tarif maaşı
tarif dәrәcәlәrinin sayı,tarif әmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu,tarif cәdvәlinin diapazonu,tarif
maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dәrәcәli tarif maaşı
tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dәrәcәli tarif maaşı, tarif dәrәcәlәrinin sayı
tarif cәdvәlinin diapazonu, tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dәrәcәli tarif maaşı
tarif dәrәcәlәrinin sayı, birinci dәrәcәli tarif maaşı, tarif әmsallarının toplusu

638 Reyqonomika nәdir?

•

Tәhsil sisteminin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsindәn asılılığının azaldılmasına istiqamәtlәnәn dövlәt siyasәtidir
İnformasiya cәmiyyәtinin iqtisadi vә siyasi hakimiyyәt sistemidir
Ümumi kreativ rifah cәmiyyәtinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsini artıran dövlәt siyasәtidir.
Sosial xidmәt sisteminin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsindәn asılılığının azaldılmasına istiqamәtlәnәn dövlәt
siyasәtidir
Sosial müdafiә sisteminin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsindәn asılılığının azaldılmasına istiqamәtlәnәn dövlәt
siyasәtidir

639 Birinci dәrәcәli tarif maaşı necә müәyyәn olunur?

•

sәhiyyә sәviyyәsinin artması ilә
istehlak qiymәtlәrinin artması ilә
istehsal qiymәtlәrinin atrması ilә
bazar tarazlığı ilә
tәhsil sәviyyәsinin artması ilә

640 Bu yanaşmanın әsasında cәmiyyәtin idarә olunmasında fәal iştirakı әks etdirәn ali vәtәndaşlıq
prinsipi durur, bu ali vәtәndaşlıq aşağı vәtәndaşlığa qarşı qoyulmaqla, vәtәndaşların hüquq
normalarına әmәl etmәklәrini nәzәrdә tutur. Bu ifadә kommunitarizmin hansı növünә aiddir

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

qlobal cәmiyyәt.

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

•

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

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

•

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

646 İşsizlәrin tәhsil indeksi(EIU):

•

EIU=EI+EU
EIU=EUxU
EIU=EU/U
EIU=EU+U
EIU=EUU

647 Vaxt büdcәsi haqqında mәlumatların әsas mәnbәyi olan dövlәt statistika orqanlarının vә müstәqil
sosioloqların apardıqları seçmә müayinәlәr ilk dәfә neçәnci illәrhәyata keçirilmişdir?

•

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

648 Ümumi kreativ rifah amili deyil:

•

hәr min nәfәrә düşәn ali tәhsil müәssisәlәrini bitirәnlәrin sayı
tәhsil sәviyyәsi
sağlamlıq sәviyyәsi
yaradıcı işçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsi
әhalinin mәcmu gәliri

649 İnformasiya sektoru istehsal edir:

•

istehsal avadanlığını
tәşkilati texnikanın vasitәlәrini
mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadimlәrini
yaradıcı insanları
çap mәhsulunu

650 İnformasiya sektoruna daxil deyil:

•

sәhiyyә
tәhsil
mәdәniyyәt
elm
maliyyә

651 İnformasiya iqtisadiyyatında informasiya mәhsullarının istehsalıistehlakı .......... müddәtidir.

•

konveyerdә iş
yaradıcılıq
sadә әmәyin
ev tәsәrrüfatında sadә әmәyin
ictimai nәqliyyatı gözlәmә

652 Ümumi rifah (mәcmu kreativ rifah) hansı vahidlәrlә ölçülür?

•

dәyәr vahidlәri * zaman vahidlәri
dәyәr vahidlәri
zaman vahidlәri
zaman vahidlәri / dәyәr vahidlәri
dәyәr vahidlәri / zaman vahidlәri

653 Kreativ rifah multiplikatorunun әlverişli impulsuna aid deyil:

•

opponentin çıxışı
xaricdә staj keçmә
beynәlxalq treninq
dünyagörüşünü artıran sәyahәt
yaradıcı ünsiyyәt

654 CevonsŞumpeter metodu nәdir?

•

heç biri
gәlirin hәcminin düzbucağın sahәsi kimi hesablanması
kapitalın hәcminin kvadratın sahәsi kimi hesablanması
gәlirin hәcminin kvadratın sahәsi kimi hesablanması
kapitalın hәcminin düzbucağın sahәsi kimi hesablanması

655 Cәmiyyәtin sosialiqtisadi durumu neçә göstәrici ilә xatakterizә olunur

•

6
2
3
4
5

656 Cәmiyyәtin sosialiqtisadi durumu hansı göstәricilәrlә xatakterizә olunur

•

tәhsil sәviyyәsi vә orta ömür müddәti
tәhsil sәviyyәsi vә ÜDM
sağlamlıq sәviyyәsi vә ÜDM
tәhsil sәviyyәsi vә sağlamlıq sәviyyәsi
sağlamlıq sәviyyәsi vә mәcmu gәlir

657 Ümumi kreativ rifahın ölçülmәsi metodu kimin kapitalın hәndәsi interpretasiyası üsuluna
әsaslanır

•

E.Fromm
M.Kastel
D.Bell
CevonsŞumpeter
A.Berqson

658 Ümumi rifahın amillәrinә adiddir?

•

a,b,c variantları aiddir
әhalinin tәhsil sәviyyәsi
әhalinin sağlamlıq sәviyyәsi
әhalinin mәcmu gәliri
heç biri aid deyil

659 İstehsal olunan mәhsulun hәcmini maddi sektorun nәyi adlandırırlar?

•

istehsal buraxılışı
ümumi buraxılışı
mәhsul buraxılışı
material tutumluluğu
xüsusi buraxılışı

660 Ümumi rifah:

•

cәmәyyәtin bütün üzvlәrinin rifah qiymәtlәrinә bәrabәrdir
cәmәyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifah qiymәtlәrinin cәminә bәrabәrdir
cәmәyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifah qiymәtlәrinin hasilinә bәrabәrdir
cәmәyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi mәcmu gәlirlәrinin qiymәtlәrinin hasilinә bәrabәrdir
cәmәyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi mәcmu gәlirlәrinin qiymәtlәrinin cәminә bәrabәrdir

661 İctimai kreativ rifah neçә göstәrici iә xarakterizә olunur?

•

1
2
5
3
4

662 Gәlirin son mәhsulu istehsalistehlak funksiyasının törәmәsidir vә aşağıdakı düsturla ifadә
olunur:

•

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

663 Kreativ kapitalın amortizasiya norması – ......
İstehlakın hәcmi vә gözlәmәnin müddәtidir
Kreativ kapitala qoyulan investisiyaların hәcmidir
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artmasıdır

•

•

α fәrdin kreativ rifahının il әrzindә nisbi azlamasına bәrabәr olan әdaddir
Fәrdin hәyatı әrzindә investisiya impulsu nәticәsindә ali fәaliyyәti müddәtinin mәcmu artımıdır

664 MWS=∆W∕∆C –düsturu nәyi ifadә edir?

•

Gәlirin son mәhsulu
İstehlaka meyilin son hәddi
Yığıma meyilin son hәddi
İstehlakın son mәhsulu
Yığımın son mәhsulu

665 Fәrdin hәyatı әrzindә investisiya impulsu nәticәsindә ali fәaliyyәti müddәtinin mәcmu artımı ......

•

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

666 Mәqsәd izokvantı ......

•

İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artması nәticәsindә fәrdin kreativ rifahın
artımıdır
Kreativ öyrәnmә qabiliyyәtini xarakterizә edir
α fәrdin kreativ rifahının il әrzindә nisbi azalmasına bәrabәr olan әdәddir
Hәr biri qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmağı tәmin edәn “gözlәmә vaxtıpul mәsrәflәri” topluları
çoxluğunun tәsviridir
İstehlakın son mәhsulu ilә investisiyaların son mәhsulunun bәrabәrdir

667 Klub tarazlığı nöqtәsi:

•

Fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti qabiliyyәtini tәdricәn itirmәsidir
Hәr biri qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmağı tәmin edәn “gözlәmә vaxtıpul mәsrәflәri” topluları
çoxluğunun tәsviridir
İstehlakın son mәhsulu ilә investisiyaların son mәhsulunun bәrabәrdir
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artması nәticәsindә fәrdin kreativ rifahın
artımıdır
“Sayhәcm” Әyrisi ilә “hәcmsay” әyrisinin kәsişdiyi nöqtәdir

668 İnformasiyanın assimmetriyası ........

•

Elә bir vәziyyәtdir ki, әqdin ayrıayrı iştirakçıları lazimi informasiyaya yetәrli dәrәcәdә malikdirlәr
İstehlakın dәyişmәz qaldığı şәraitdә investisiyaların hәcminin 1 rubl artması nәticәsindә fәrdin kreativ rifahın
artımıdır
“Sayhәcm” Әyrisi ilә “hәcmsay” әyrisinin kәsişdiyi nöqtәdir
Fәrdin yaradıcılıq fәaliyyәti qabiliyyәtini tәdricәn itirmәsidir
İstehlakın son mәhsulu ilә investisiyaların son mәhsulunun bәrabәrdir

669 Yaradıcı sahibkarın tarazlığı:

•

kapitalın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı vәziyyәtdir
mәnfәәtin verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı vәziyyәtdir
istehakın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı vәziyyәtdir
istehsalın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı vәziyyәtdir
yığımın verilәn kәmiyyәti şәraitindә onun maksimum rifah sәviyyәsinә çatdığı vәziyyәtdir

670 Mikrosәviyyәdә iqtisadi subyektlәrin mәqsәd göstәricilәri hansılardır?

•

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

671 Asimmetrik informasiyalı bazarların tәdqiqinә görә 2001ci ildә iqtisadiyyat sahәsi üzrә Nobel
mükafatı alan alim kimdir?

•

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

672 İnformasiya iqtisadiyyatında fәrdin ali fәaliyyәt prosesi nәdir?

•

predmetlәrin istehsal prosesi
vahid istehsalistehlak prosesi
istehsalın (qurucu yaradıcı prosesin) nәticәsi
predmetlәrin istehlak prosesi
yaradıcı istehlakın nәticәsi

673 Fәliyyәt modeli C.Akerlof tәrәfindәn tәklif edilmiş Limonlar bazarında hansı keyfiyyәtә malik
mәhsullar tәklif edilir?

•

pis
ölkәnin dövlәt standartına uyğun
ISO beynәlxalq standartına uyğun
yüksәk
orta

674 Hansı halda bazarda asimmetrik informasiya baş verir?

•

iştirakçılardan heç biri sәhih informasiyaya malik olmur
razılaşmanın bütün iştirakçıları zәruri informasiyaya malik olurlar
satıcı informasiya üstünlüyünә malikdir
razılaşmanın bütün iştirakçıları zәruri informasiyaya malik olmurlar
alıcı informasiya üstünlüyünә malikdir

675 Klub tarazlığı hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

nemәtin qiymәti vә buraxılışın hәcmi
istehlakın hәcmi vә klub üzvlәrinin sayı
buraxılışın hәcmi vә istehlakın hәcmi
nemәtin hәcmi vә klub üzvlәrinin sayı
nemәtin qiymәti vә klub üzvlәrinin sayı

676 Yaradıcı işçinin tarazlıq modelindә gәlirin qiymәti hansı vahidlәrlә ölçülür?

•

pul vahidlәri / zaman vahidlәri
zaman vahidlәri
pul vahidlәri
zaman vahidlәri / pul vahidlәri

pul vahidlәri / zaman vahidlәri

677 Klub nemәti hansı xassәyә malikdir?

•

mümkünlük
rәqabәtsizlik
istisnaedilmәzlik
faydalılıq
kütlәvilik

678 Informasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak funksiyası hansı parametrdәn asılıdır?

•

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

679 Şәbәkә nemәti .... tәminatı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

şәxslәrarası qarşılıqlı әlaqәnin
maddi nemәtin
mәnәvi nemәtin
sağlamlığın
peşәkar ünsiyyәtin

680 Informasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak funksiyasının xassәsi deyil:

•

son mәhsulun azalması
artma
mәhdudluq
azalma
sıfır gәlirin sıfır nәticәsi

681 İnformasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak mәhsuludur:

•

insanın ali fәaliyyәtinin peşәkarlığı
insanın ali fәaliyyәtinin hәcmi
insanın ali fәaliyyәtinin davamlılığı
insanın ali fәaliyyәtinin keyfiyyәti
insanın ali fәaliyyәtinin sәviyyәsi

682 Fәlsәfә aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

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

683 Informasiya iqtisadiyyatının әsas metodoloji prinsiplәri hansılardır?
Deduktiv yanaşma, induktiv yanaşma, empirik yanaşma, psixoloji yanaşma, lokal yanaşma, universal
yanaşma, şәxsi yanaşma

•

Qrup yanaşması, universal yanaşma, obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, iqtisadi imperializm, lokal
yanaşma, fәnlәrarası yanaşma
Şәxsi yanaşma, qrup yanaşması, psixoloji yanaşma, empirik yanaşma, lokal yanaşma, sosiometrik yanaşma,
fәnlәrarası yanaşma
Universal yanaşma, şәxsi yanaşma, fizioloji yanaşma, induktiv yanaşma, qarışıq yanaşma, deduktiv yanaşma,
psixoloji yanaşma
Obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, qrup yanaşması, fәrdi yanaşma, fәlsәfi yanaşma, iqtisadi imperializm,
fәnlәrarası yanaşma

684 Bәzi aspektlәrә görә sәnaye iqtisadiyyatında istifadә olunan metodları göstәrmәli

•

Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti – fiziologiya, ilkin
müddәa – tәcrübә
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – müxtәlif, insanın tәbiәti – fiziologiya, ilkin
müddәapostulatlar
Üstün metod – sosiologiya, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti – fiziologiya,
ilkin müddәa – tәcrübә
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti – fiziologiya,
ilkin müddәalar – postulatlar
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti – psixologiya, ilkin
müddәalar – postulatlar

685 Bәzi aspektlәrә görә sәnaye iqtisadiyyatında hansı metodlardan istifadә olunur?

•

Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – universal, göstәricilәr – subyektiv, predmetlәrarası әlaqә –
iqtisadi imperializm
Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – obyektiv, predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi
imperializm
Mühakimәlәrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – universal, göstәricilәr – obyektiv, predmetlәrarasıәlaqә –
iqtisadi imperializm
Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – obyektiv, predmetlәrarası әlaqә –
fәnlәrarası
Mühakimәlәrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – subyektiv, predmetlәrarasıәlaqә –
iqtisadi imperializm

686 Informasiya cәmiyyәtinin iqtisadi meyarı nәzәri cәhәtdәn kimin tәrәfindәn әsaslandırılmışdır?

•

Con Helbreyt
Manuel Kastels
Mark Parat
Herbert Şiller
Yozef Şumpeter

687 Informasiya cәmiyyәtinin әmәk meyarı nәzәri әsasını kimin әsәrlәrindә tapmışdır?

•

Harri Bekker
Yozef Şumpeter
Manuel Kastels
Con Helbreyt
Daniel Bell

688 Informasiya cәmiyyәtinin istehlak meyarının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Mәhsulların insanların tәlәb vә ehtiyaclarına uyğun hәcmdә vә keyfiyyәtdә istehsalı
Maddi nemәtlәrin mәnimsәnilmәsi vә istifadәsi
Rifah istehlakının informasiya fәaliyyәti vasitәsilә ifadә olunması
Insanın maddi vә mәnәvi tәlәbatının ödәnilmәsi
Tәlәbatın bazarlar vasitәsilә ödәnilmәsi

689 İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplәrinә hansılar aid deyildir?

•

sahә, lokal, şәxsi
empirik, sosiometrik, lokal
sahә, qlobal, fәrdi
empirik, fәnlәrarası, qrup
sosiometrik, qlobal, şәxsi

690 Aşağıdakılardan hansı informasiya cәmiyyәtinin meyarı deyil?

•

iqtisadi
kreativ
әmәk
texniki
mәkan

691 Sәnaye iqtisadiyyatının xarakteri necәdir?

•

obyektiv
iqtisadi
sosioloji
mexaniki
subyektiv

692 İqtisadi rifah nәzәriyyәsi hansı ingilis iqtisadçısı tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

C.Helbreyt
R.Kouz
Artur Piqu
V. İnozemtsev
E.Toffler

693 İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplәrinә aid deyil:

•

psixoloji, lokal, şәxsi
empirik, sosiometrik, lokal
mәkan, qlobal, fәrdi
empirik, fәnlәrarası, qrup
sosiometrik, lokal, şәxsi

694 Nemәt aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

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

695 Davranış aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

rasional institusional
malik olmaq – var olmaq
fәrdiyyәtçilik  sosiallaşma

antaqonist – inkişaf etdirәn
subyektiv  obyektiv

696 Dövr aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

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

697 әmәk aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

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

698 Qarşılıqlı әlaqәlәr aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı
formada tәzahür edir

•

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

699 İnsan modeli aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı
formada tәzahür edir,

•

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

700 Mәqsәd aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir

•

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

