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1. Kinetik sahibkarlıq kinetik infrastrukturun hansı elementlərinə əsaslanır?

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

2. Kinetik sahibkarlığın inkişafının əsas infrastruktur elementlərinə aiddir.

√ Spontan  əməkdaşlıq və təlim üçün şəbəkələr, ayrı-ayrı alıcılara xidmətin texnoloji prosesi, uyğunlaşma vasitələri və s.
• Prosessual məsələlərin xətti ardıcıllığı, lokal şəbəkələr
• Lokal şəbəkələr, çeviklik qabiliyyəti
• Sadəcə çeviklik qabiliyyəti
• Prosessual məsələlərin xətti ardıcıllığı

3. Prosesin idarə olunmasının inteqrasiyalı sxemində alıcının rolu nədən ibarətdir?

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

4.  10−90  qaydasının məğzi nədən ibarətdir?

• Proseslərin potensial təkmilləşdirilməsini əməliyyatlar sferasında əldə etmək
• Istehsalat proseslərinin böyük sayda əməliyyatlara bölünməsi və onların koordinasiyası
√ Mühəndisin görmədiyi qarşılıqlı əlaqələrin, prosesin hissələrinin sayının azaldılması
• Birlikdə daha çox dəyər əlavə edən bütün əməliyyatları birləşdirmək
• Dəyər əlavə etməyən fəaliyyətlərin aradan qaldırılması

5. Infoirmasiya terminini kimin sayəsində elmi dövriyyəyə daxil olunmuşdur?

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

6. İnformasiya termini neçənci illərdə geniş elmi dövriyyəyə daxil olmuşdur?

• 1956-1965
• 1970-1980
√ 1996-1998
• 1990-1995
• 1985-1990

7. Beynəlxalq informasiya cəmiyyəti günü hansı tarixdədir?

• 17 avqust
• 17 iyun
• 15 may
• 15 iyun
√ 17 may

8. Yaradıcı sahibkarın tarazlığı modeli informasiya iqtisadiyyatının hansı modelinə aiddir



• ənənəvi
• sənaye
• nəzəri
• praktik
√ informasiya

9.  limon  bazarı modeli informasiya iqtisadiyyatının hansı modelinə aiddir

• nəzəri
• sənaye
√ ənənəvi
• informasiya
• praktik

10. Empeiria nədir

√ təcrübə
• xüsusi
• metod
• nəzəriyyə
• ümumi

11. İnformasiya iqtisadiyyatına nəzərən iqtisadiyyat termini hansı müxtəlif anlayışları ifadı edir

• sənaye və informasiya
• sadə və mürəkkəb
• ümumi və xüsusi
√ praktik və nəzəri
• makro və mikro

12. Fiziokratiya məktəbinin banisi

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

13. Neoklassik məktəbin banisi

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

14. Merkantilizm məktəbinin banisi

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

15. İqtisadiyyat terminindən hansı anlayışları ifadə etmək üçün istifadə edilir?

• İqtisadiyyat nemətlərin yaradılması, bölgüsü və istifadəsi proseslərini öyrənən elmdir
• İqtisadiyyat insanın unikal şəxsi keyfiyyətləri ilə əlaqədar olan və subyektiv xarakter daşıyan şüur məhsuludur
√ İqtisadiyyat insanın həyatı üçün zəruri olan nemətlərin yaradıldığı, bölüşdürüldüyü və bu proseslərin öyrənildiyi ictimai həyat sferasıdır
• Maddi nemətlərin istehsal və istehlakı proseslərinin həyata keçirildiyi ictimai həyat sferasıdır



• İqtisadiyyat hər hansı subyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv reallıqdır

16. Iqtisadçı alimlərdən hansı ilk dəfə kreativ meyarı iqtisadi inkişafın başlıca amili hesab etmişdir?

• Con Helbreyt
• Harri Bekker
• Ziqmund Bauman
√ Yozef Şumpeter
• Manuel Kastels

17. Informasiya cəmiyyətinin hansı meyarı daha önəmli sayılır?

• Məkan meyarı
• Istehlak meyarı
• Texnoloji meyar
√ Kreativ meyar
• Iqtisadi meyar

18. Informasiya cəmiyyətinin iqtisadi meyarından ilk dəfə kim istifadə etmişdir?

• Mark Porat
• Fridrix List
√ Frits Mahlup
• Yozef Şumpeter
• Daniel Bell

19. Meynstrim nədir?

• Sənaye iqtisadiyyatıdır
• Iqtisadi məktəbdir
• Liberal iqtisadi nəzəriyyələr sistemidir
• Ənənəvi iqtisadiyyatdır
√ Əsas istiqamət və ya ana xətdir

20.  Informasiya iqtisadiyyatı termininin meydana gəlməsi kimin adı ilə bağlıdır?

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

21. İnformasiaya cəmiyyəti termini ilk dəfə  hansı alim tərəfindən işlənilmişdir?

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

22. İnformasiaya cəmiyyətinin əsas məhsulları nədir?

• Demokratiya və informasiya
√ Bilik və informasiya
• Informasiya və cəmiyyət
• Informasiya və texnologiya
• Cəmiyyət və texnologiya

23. İnformasiaya cəmiyyəti nədir?



• Bilik cəmiyyətin elmi konsepsiyası
• Informasiya resurslarına əsaslanan cəmiyyət
√ Postsənaye cəmiyyətinin nəzəri konsepsiyası
• Elektron demokratiyasının konsepsiyası
• Informasiya texnologiyasına əsaslanan cəmiyyət

24. Mikrosəviyyədə informasiya iqtidadiyyatının yerinə yetirdiyi funksiyaya aid misal göstərin.

• Elektron reqion
√ Elektron ofis
• Insan kapitalı
• Elektron nazirlik
• Informasiya cəmiyyəti

25. Informasiya iqtidadiyyatının əsas xüsusiyyəti nədir?

• Innovasiyalara əsaslanmaq
• Insan kapitalının rasional fəaliyyəti
• Ictimai rifahın geniş tətbiqi
√ Kütləviliyə istiqamətləmə və təsərrufat əlaqələrinin qloballığı
• Kreativ rifahın geniş tətbiqi

26. Informasiya iqtidadiyyatının inkişafının əsas mərhələsi nədir?

• Biliklər istehsalı
• Ictimai rifahın yüksəlməsi
√ Istehsalda informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi
• Insan kapitalının geniş təyinatı
• Innovasiya iqtisadiyyatının yaranması

27. XXI əsrdə formalaşmış informasiya iqtisadiyyatı nəzəriyyəsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisə xarakterizı edir

• iqtisadiyyatın mədəniyyətə təsiri
• iqtisadiyyatın özünütənzimləməsi
• mədəniyyətin iqtisadiyyata  təsiri
• dövlətin müdaxiləsi
√ yaradıcı əməyin dominantlığı

28. XVIII əsrin ikinci – XIX əsrin birinci yarısında formalaşmış klassik məktəbi aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisə xarakterizı edir

• kənd təsərrüfatı əməyinin üstünlüyü
• istehlakın artması
• bazar sisteminin böhranı
• bazarların formalaşması
√ əl əməyinin üstünlüyü

29. XVIII əsrin ikinci yarısında formalaşmış fiziokratiya nəzəriyyəsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisə xarakterizı edir

√ kənd təsərrüfatı əməyinin üstünlüyü
• bazarların formalaşması
• istehlakın artması
• bazar sisteminin böhranı
• əl əməyinin üstünlüyü

30. XVII əsrdə formalaşmış merkantilizm nəzəriyyəsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisə xarakterizı edir

√ bazarların formalaşması
• əl əməyinin üstünlüyü
• bazar sisteminin böhranı
• istehlakın artması



• kənd təsərrüfatı əməyinin üstünlüyü

31.
İqtisadiyyat – rifahın yaranması, bölgüsü və istifadəsini öyrənən elmdir. Bu halda iqtisadiyyat özündə insanın unikal şəxsi
keyfiyyətlərindən asılı olan şüur məhsulunu əks etdirir və buna görə də subyektiv xarakter daşıyır. Bu ifadə iqtisadiyyaın hansı növünə
aid edilir

• makro
√ nəzəri
• sənaye
• praktik
• mikro

32. İqtisadiyyat – rifah, yəni, insanın həyatı və inkişafı üçün vacib olan obyektlərin yarandığı, bölüşdürüldüyü və istifadə olunduğu ictimai
həyat sferasıdır. Bu ifadə iqtisadiyyaın hansı növünə aid edilir

• makro
• nəzəri
• sənaye
√ praktik
•  mikro

33. İstehlak meyarına qarşı irəli sürülən etirazlara aiddir:

√ İnformasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi partiyaların məqsədlərinə tabe edilmişdir.
• Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir.
• Texnologiyalar sosial sahədən ayrıla bilməz, onlar sosial sahənin tərkib hissəsidir.
• İnformasiya cəmiyyətinin hərəkətverici qüvvəsi intellektuallardan və texniki ziyalılardan ibarət olan yeni sinifdir.

• İnformasiya sektoruna məhz nələrin aid edilməli olduğu məsələsinin  həlli zamanı gizli şərhlərdən və qiymətləndirici mühakimələrdən
qaçmaq mümkün deyildir.

34. İqtisadi meyara qarşı irəli sürülən etirazlara aiddir:

• İnformasiya cəmiyyətinin hərəkətverici qüvvəsi intellektuallardan və texniki ziyalılardan ibarət olan yeni sinifdir.
• İnformasiya istehlakı artdıqca informasiyanın reallığı əks etdirmək qabiliyyəti azalır.
• İnformasiya istehlakı həcminin artması insanın informasiya ilə həddindən artıq yüklənməsinə gətirib çıxarır.
• İnformasiyanın yaradılması və yayılması çox vaxt reklam şirkətlərinin və siyasi partiyaların məqsədlərinə tabe edilmişdir.

√ İnformasiya sektoruna məhz nələrin aid edilməli olduğu məsələsinin  həlli zamanı gizli şərhlərdən və qiymətləndirici mühakimələrdən
qaçmaq mümkün deyildir.

35. Texnoloji meyara qarşı irəli sürülən etirazlara aiddir:

√ Texnologiyalar sosial sahədən ayrıla bilməz, onlar sosial sahənin tərkib hissəsidir.
• İnformasiya cəmiyyətinin hərəkətverici qüvvəsi intellektuallardan və texniki ziyalılardan ibarət olan yeni sinifdir.
• Şəbəkənin dəqiq tərifini vermək çox çətindir.
• İnformasiya istehlakı artdıqca informasiyanın reallığı əks etdirmək qabiliyyəti azalır.
• Yeni texnologiyalar informasiya cəmiyyətinin yaranmasının əlaməti kimi qəbul olunur.

36. İnstitusionalizm iqtisadi məktəbində iqtisadi dominant nədir?

• bazarların formalaşması, ticarət sferasının genişlənməsi
• fiziki əməyin və manufaktura istehsalının üstünlüyü
√ təsərrüfat həyatına mədəni faktorların təsirinin güclənməsi
• yaradıcı əməyin üstünlüyü
• kənd təsərrüfatı əməyinin üstünlüyü

37. Nəzəri iqtisadiyyatda iqtisadi məktəb necə formalaşır?

• Eyni vaxtda mövcud olan ziddiyyətli nəzəriyyələr sistemi sayəsində
• Ayrı-ayrı iqtisadçı alimlər tərəfindən yaradılır
• Təcrübi iqtisadiyyat əsasında formalaşır
• Nəzəri iqtisadiyyat əsasında formalaşır



√ Bir-birilə uzlaşan nəzəriyyələr sisteminin yaradılması üçün təməl olan nəzəriyyə kimi formalaşır

38. İqtisadi dominant nədir?

• bazarların formalaşması
• təbiətin hökmranlığı
√ iqtisadi sistemin fəaliyyətini müəyyən edən hadisə
• fiziki əməyin dəyərin mənbəyi olması
• ticarət sferasının genişlənməsi

39. Liberal istiqamətə hansı iqtisadi məktəblər aiddir?

• utopik sosializm, merkantilism, fiziokratiya, marksizm, tarixi məktəb, institusionalizm, monetarizm;
• neoklassik məktəb, fiziokratiya, merkantilizm, marksizm, institusionalizm, tarixi məktəb, avstriya məktəbi;
√ fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad, maltusçuluq, marjinalizm, neoklassik məktəb, monetarizm, iqtisadi imperializm;
• klassik, neoklassik, marksizm, marjinalizm, institusionalizm, fiziokratiya, tarixi məktəb;
• merkantilizm, fiziokratiya, maltusçuluq, iqtisadi imperializm, marjinalizm, marksizm, tarixi məktəb;

40. Informasiya iqtisadiyyatı hansı baza fənlərilə əlaqəli öyrənilir?

• Iqtisadi nəzəriyyə, Mikro-makro iqtisadiyyat, Informatika, Dünya iqtisadiyyatı, Mühasibat uçotu
• Fəlsəfə, iqtisadi nəzəriyyə, Audit, maliyyə, statistika
• Iqtisadi nəzəriyyə, tarix, Texnologiya, Bank işi, Mühasibat uçotu, Iqtisadi təhlil
• Iqtisadi nəzəriyyə, riyaziyyat, tarix, fəlsəfə, informasiya texnologiyaları
√ Iqtisadi nəzəriyyə, Sosiologiya, Mikro-makro iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, fəlsəfə, əməyin iqtisadiyyatı

41. Hansı iqtisadi məktəbləri tanıyırsınız?

• Iqtisadi nəzəriyyə, fiziokratiya, liberal, marksizm,
• Neoklassik, liberal, fiziokratiya, marksizm
• Keynsçilik, iqtisadi nəzəriyyə, fiziokratiya, institusionalizm
• Marksizm, fiziokratiya, klassik, liberal
√ Merkantilizm, fiziokratiya, klassik, institusionalizm

42. Informasiya cəmiyyətinin meyarları hansılardır?

• Iqtisadi, əmək, zaman, məkan, istehsal, istehlak
• Texnoloji, iqtisadi, istehlak, zaman-məkan, kreativ, sosial
• Sosial-iqtisadi, texniki-texnoloji, vaxt, məkan, kreativ, mənəvi
• Elmi-texniki, sosial-iqtisadi, kreativ, zaman-məkan
√ Texnoloji, iqtisadi, əmək, məkan, istehlak, kreativ

43. Informasiya iqtisadiyyatına keçilməsinin əsas şərti?

• Rifah cəmiyyəti dominantlarının mahiyyət xarakteristikalarının dəyişməsi
• Rifahın fiziki formasının dəyişməsi
• Rifahın iqtisadi formasının dəyişməsi
• Sənaye dövründə yeni texnologiyaların tətbiqi
√ Rifah istehsalında yaradıcı əməyin üstünlüyü

44. Informasiya iqtisadiyyatı necə iqtisadiyyatdır?

• Ümumi daxili məhsulun böyük bir hissəsini təşkil edən iqtisadiyyatdır
• Müasir elmi-texniki nailiyyətlərə əsaslanan iqtisadiyyatdır
• Informasiya proseslərini həyata keçirən iqtisadiyyatdır
√ Informasiya və biliklərin istehsalı, bölgüsü və istehlakını təmin edən iqtisadiyyatdır
• Informasiya və biliklərin işlənməsini təmin edən iqtisadiyyatdır

45. İnformasiya cəmiyyətinin tərifini verərkən iqtisadşılar hansı meyarlardan istifadə edirlər?



√ texnoloji, iqtisadi, əmək,məkan,istehlak,kreativ
• iqtisadi,əmək,məkan,dəyər,sərvət
• kapital,dəyər,sərvət,tələbat,kreativ
• iqtisadi,əmək,pul,rifah,sosial əlaqələr
• texnoloji,dəyər,sərvət,rifah,pul

46. Sivilizasiyanın informasiya mərhələsinə keçidi nə zaman başlanmışdır?

• 1860-ci illərdə
• 1910-cu illərdə
√ bir neçə on illik bundan əvvəl
• bir neçə yüzillik bundan əvvəl
• 1880-ci illərdə

47. Makrosəviyyədə informasiya iqtidadiyyatının yerinə yetirdiyi funksiyaya aid misal göstərin.

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

48. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas baza prinsipləri aşağıdakı deyil?

• Iqtisadi azadlığın yüksək indeksi
√ Elektron hökumət
• Ictimai rifahın geniş tətbiqi
• Informasiyalara tələbat
• Təhsil səviyyəsi

49. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas baza prinsipləri hansılardır?

• Kreativ rifah
• Ictimai rifahın geniş tətbiqi
√ Iqtisadi azadlığın yüksək indeksi
• Elektron hökumət
• İntellektual mülkiyyət

50. İnformasiya iqtisadiyyatında rifahın dəyəri nə ilə müəyyən olunur?

√ insanın ali fəaliyyətinin davamlılığını artırmaq qabiliyyəti ilə
• sadalananların hamısı doğrudur
• insanın fiziki əmək fəaliyyətinin davamlılığını artırmaq qabiliyyəti ilə
• insanın maddi və qeyri-maddi tələbatlarını təmin etmək qabiliyyəti ilə
• insanin maddi sərvətini artırmaq qabiliyyəti ilə

51. Sosial-institusional istiqamətə hansı iqtisadi məktəblər aiddir?

• fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad
√ utopik sosializm, marksizm, tarixi məktəb, institusionalizm
• marksizm, maltusçuluq, klassik, monetarizm
• tarixi məktəb, institusionalizm, marksizm, iqtisadi imperializm
• utopik sosializm, fiziokratiya, institusionalizm, monetarizm

52. Baza müddəaları ümumi olan iki əsas istiqamət hansılardır?

• klassiklər və sosialistlər
• neoklassiklər və institusionalistlər
• fiziokratiya və klassik siyasi iqtisad
√ liberal və sosial-institusional



• keynsçilər və monetaristlər

53. Sənaye iqtisadiyyatının xarakterik cəhətlərini göstərin

• iqtisadi, sadə, əmtəə, zahiri, insani, maddi, tək, kreativ, əmək
• insani, fiziki, sadə, əmtəə, zahiri, kreativ, dəyər, əmək, tək
√ xarici, fiziki, maddi, sadə, əmək məsrəfləri, çox, iqtisadi, məqsəd, əmtəə
• maddi, sadə, fiziki, daxili, tək, çox, vacib, əmək məsrəfləri, zahiri
• əmtəə, məqsəd, çox, əmək məsrəfləri, sadə, vasitə, daxili, fiziki, zahiri

54. Məqsəd aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir

• fərdiyyətçilik - sosiallaşma
√ malik olmaq – var olmaq
• rasional- institusional
• subyektiv - obyektiv
• antaqonist – inkişaf etdirən

55. İnsan modeli aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir,

• sənaye - informasiya
• antaqonist – inkişaf etdirən
√ mexanistik – üzvi
• bazar – məhsuldar
• sadə - yaradıcı

56. Qarşılıqlı əlaqələr aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir

• sənaye - informasiya
√ antaqonist – inkişaf etdirən
• mexanistik – üzvi
• bazar – məhsuldar
• sadə - yaradıcı

57. əmək aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir

• sənaye - informasiya
• antaqonist – inkişaf etdirən
• mexanistik – üzvi
• bazar – məhsuldar
√ sadə - yaradıcı

58. Dövr aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir

√ sənaye - informasiya
• antaqonist – inkişaf etdirən
• mexanistik – üzvi
• bazar – məhsuldar
• sadə - yaradıcı

59. Davranış aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir

• malik olmaq – var olmaq
• antaqonist – inkişaf etdirən
• subyektiv - obyektiv
√ rasional- institusional
• fərdiyyətçilik - sosiallaşma

60. Nemət aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir



• malik olmaq – var olmaq
• antaqonist – inkişaf etdirən
√ subyektiv - obyektiv
• rasional- institusional
• fərdiyyətçilik - sosiallaşma

61. İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplərinə aid deyil:

• empirik, sosiometrik, lokal
• empirik, fənlərarası, qrup
• sosiometrik, lokal, şəxsi
• psixoloji, lokal, şəxsi
√ məkan, qlobal, fərdi

62. İqtisadi rifah nəzəriyyəsi hansı ingilis iqtisadçısı tərəfindən yaradılmışdır?

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

63. Sənaye iqtisadiyyatının xarakteri necədir?

• iqtisadi
√ mexaniki
• subyektiv
• obyektiv
• sosioloji

64. Aşağıdakılardan hansı informasiya cəmiyyətinin meyarı deyil?

• kreativ
√ texniki
• məkan
• iqtisadi
• əmək

65. İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplərinə hansılar aid deyildir?

• empirik, sosiometrik, lokal
• empirik, fənlərarası, qrup
• sosiometrik, qlobal, şəxsi
• sahə, lokal, şəxsi
√ sahə, qlobal, fərdi

66. Informasiya cəmiyyətinin istehlak meyarının mahiyyəti nədən ibarətdir?

• Maddi nemətlərin mənimsənilməsi və istifadəsi
• Insanın maddi və mənəvi tələbatının ödənilməsi
• Tələbatın bazarlar vasitəsilə ödənilməsi
• Məhsulların insanların tələb və ehtiyaclarına uyğun həcmdə və keyfiyyətdə istehsalı
√ Rifah istehlakının informasiya fəaliyyəti vasitəsilə ifadə olunması

67. Informasiya cəmiyyətinin əmək meyarı nəzəri əsasını kimin əsərlərində tapmışdır?

• Yozef Şumpeter
• Con Helbreyt
√ Daniel Bell
• Harri Bekker



• Manuel Kastels

68. Informasiya cəmiyyətinin iqtisadi meyarı nəzəri cəhətdən kimin tərəfindən əsaslandırılmışdır?

• Manuel Kastels
√ Herbert Şiller
• Yozef Şumpeter
• Con Helbreyt
• Mark Parat

69. Bəzi aspektlərə görə sənaye iqtisadiyyatında hansı metodlardan istifadə olunur?

• Mühakimələrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstəricilər – obyektiv, predmetlərarasıəlaqə – iqtisadi imperializm
• Mühakimələrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstəricilər – obyektiv, predmetlərarası əlaqə – fənlərarası
• Mühakimələrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – lokal, göstəricilər – subyektiv, predmetlərarasıəlaqə – iqtisadi imperializm
• Mühakimələrin xarakteri – induksiya, qanunlar – universal, göstəricilər – subyektiv, predmetlərarası əlaqə – iqtisadi imperializm
√ Mühakimələrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – universal, göstəricilər – obyektiv, predmetlərarasıəlaqə – iqtisadi imperializm

70. Bəzi aspektlərə görə sənaye iqtisadiyyatında istifadə olunan metodları göstərməli

• Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şəxsi, cəmiyyət – müxtəlif, insanın təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəa-postulatlar
√ Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cəmiyyət – yekcins, insanın təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəalar – postulatlar
• Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şəxsi, cəmiyyət – yekcins, insanın təbiəti – psixologiya, ilkin müddəalar – postulatlar
• Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şəxsi, cəmiyyət – yekcins, insanın təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəa – təcrübə
• Üstün metod – sosiologiya, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cəmiyyət – yekcins, insanın təbiəti – fiziologiya, ilkin müddəa – təcrübə

71. Informasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsipləri hansılardır?

• Qrup yanaşması, universal yanaşma, obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, iqtisadi imperializm, lokal yanaşma, fənlərarası yanaşma
• Universal yanaşma, şəxsi yanaşma, fizioloji yanaşma, induktiv yanaşma, qarışıq yanaşma, deduktiv yanaşma, psixoloji yanaşma
• Obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, qrup yanaşması, fərdi yanaşma, fəlsəfi yanaşma, iqtisadi imperializm, fənlərarası yanaşma
• Deduktiv yanaşma, induktiv yanaşma, empirik yanaşma, psixoloji yanaşma, lokal yanaşma, universal yanaşma, şəxsi yanaşma
√ Şəxsi yanaşma, qrup yanaşması, psixoloji yanaşma, empirik yanaşma, lokal yanaşma, sosiometrik yanaşma, fənlərarası yanaşma

72. Fəlsəfə aspektində  iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir

• malik olmaq – var olmaq
• antaqonist – inkişaf etdirən
• subyektiv - obyektiv
• rasional- institusional
√ fərdiyyətçilik - sosiallaşma

73. Lokal yanaşmaya aiddir?

• Fərdlərin şəxsi keyfiyyətlərinin müxtəlifliyi onların sosial qruplar şəxlində birləşməsinə səbəb olur
• İqtisadi hadisələri xarakterizə edən kəmiyyət göstəriciləri sosioloji müayinələr əsasında əldə edilir
√ İstənilən cəmiyyət üçün və istənilən dövrdə doğru olan universal qanunların mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir
• İnformasiya iqtisadiyyatının mərkəzi obyekti nadir fərddir
• İnformasiya iqtisadiyyatının təməl müddəaları dürüst empirik məlumatların təhlili əsasında qəbul edilir.

74. Şəxsi yanaşmaya aiddir?

• Fərdlərin şəxsi keyfiyyətlərinin müxtəlifliyi onların sosial qruplar şəxlində birləşməsinə səbəb olur
√ İnformasiya iqtisadiyyatının mərkəzi obyekti nadir fərddir
• İnformasiya iqtisadiyyatının təməl müddəaları dürüst empirik məlumatların təhlili əsasında qəbul edilir.
• İqtisadi hadisələri xarakterizə edən kəmiyyət göstəriciləri sosioloji müayinələr əsasında əldə edilir
• İstənilən cəmiyyət üçün və istənilən dövrdə doğru olan universal qanunların mövcudluğunun mümkünlüyü inkar edilir

75. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsiplərinə aid deyil?



• Emprik yanaşma
• Lokal yanaşma
• Şəxsi yanaşma
• Psixoloji yanaşma
√ Ümumi yanaşma

76. Daxili kapitalın ilk nəzəriyyəsi kimə məxsusdur

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

77. Aşagıda sadalanan metodoloji prinsiplərdən hansi İnformasiya iqtisadiyyatına aiddir

• şəxsi yanaşma
• lokal yanaşma
√ hamısı
• empirik yanaşma
• psixoloji yanaşma

78. İnformasiya iqtisadiyyatında istifadə olunur:

• deduktiv metod
• sadalananların hamısı doğrudur
• sistem metodu
• analiz və sintez metodu
√ induktiv metod

79. İqtisadiyyatın əsas metodoloji meyarlarına aid deyil

• empirik yanaşma
• şəxsi yanaşma
√ sosioloji yanaşma
• sosiometrik yanaşma
• psixoloji yanaşma

80. İnformasiya cəmiyyətində insanın son məqsədi nə hesab olunur?

• maddi məhsul
√ ali fəaliyyət
• pul
• rəqabət
• sərvət

81. İnformasiya iqtisadiyyatının 12 prinsipini kim müəyyən etmişdir?

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

82. İnformasiya cəmiyyətində hansı əmək məhsuldar sayılır?

• fiziki
• kollektiv
• ixtisassız
• yorucu



√ yaradıcı

83. ənənəvi iqtisadiyyat hansıdır?

• subyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv reallıqdır
• informasiya cəmiyyətinin iqtisadi nəzəriyyəsidir
• nemətlərin istifadə edildiyi prosesləri öyrənən elmdir
√ sənaye cəmiyyətinin iqtisadi nəzəriyyəsidir
• ictimai həyat sferasıdır

84. İnformasiya iqtisadiyyatında istifadə edilən əsas metod hansıdır?

• Sistem metodu
• İqtisadi –riyazi metod
• Deduktiv metod
√ İnduktiv metod
• Sintez və təhlil metodu

85. Aşağıdakılardan  hansı informasiya iqtisadiyyatının prinsiplərinə daxil deyil?

• İştirakçıların sayının artması buradakı fəaliyyəti gücləndirir
√ Məhsulun qiyməti onun nadirliyi ilə  müəyyən olunur
• Birgə əməkdaşlığa meyl güclü olur
• Təcrübə  ənənəvi iqtisadiyyata nisbətən daha tez yayılır, ona görə məhsul daha     ucuz başa gəlir
• Ağır və maddi substansiyalar rahat və ”yüngül” informasiyalı substansiyalar ilə əvəz olunur

86.  Iqtisadi insan  və  kreativ insan  modellərinin müqayisəsi üçün qəbul edilən əsaslar hansıdır?

√ Tarixi əsaslar, təbii-elmi əsaslar, psixoloji əsaslar, institusional əsaslar, metodoloji əsaslar
• Təbii-elmi əsaslar, psixolojit əsaslar, fəlsəfi əsaslar, fizioloji əsaslar, metodoloji əsaslar
• Psixoloji əsaslar, fəlsəfi əsaslar, təbii-elmi əsaslar, iqtisadi əsaslar, metodoloji əsaslar
• Tarixi əsaslar, təbii-elmi əsaslar, fəlsəfi əsaslar, bioloji əsaslar, psixoloji əsaslar, metodoloji əsaslar
• Təbii-elmi əsaslar, texnoloji əsaslar, fəlsəfi əsaslar, institusional əsaslar, metodoloji əsaslar

87. ənənəvi iqtisadiyyatla informasiya iqtisadiyyatının müqayisəli təhlilinin əsas müddəaları hansılardır?

• Məhsul, əmək, sərvət, istehsal, tələb, təklif, rifah, kapital, qarşılıqlı əlaqə, insan
• Istehsal, istehlak, əmək, dəyər, pul, sərvət, kapital, tələb, təklif, insan
• Istehsal, istehlak, əmək, pul, tələb, təklif, insan, qarşılıqlı əlaqə, bazar
√ Məhsul, əmək, kapital, sərvət, dəyər, tələbat, rifah, pul, sosial qarşılıqlıəlaqələr, insan
• Əmək, dəyər, kapital, məhsul, tələb, təklif, insan, rifah, istehsal, sərvət

88. Nə sahibkarın istehlakının 1 rubl artdığı şəraitdə kreativ rifahının artımıdır?

• Yığımın son məhsulu
• Yığıma meyilin son həddi
• İstehlaka meyilin son həddi
√ İstehlakın son məhsulu
• Gəlirin son məhsulu

89. Gəlir vergisi tutulduğu halda tarazlıq  şərtini   ....... metodu ilə əldə edirik.

√ Laqranj
• Bekker
• K. Menger
• D. Mill
• T. Şultsun

90. İnformasiya mikroiqtisadiyyatında məqsəd funksiyasının xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır



• Məhduddur
• Gəlir
• Rifah
•  Zaman
√ İstehsal-istehlak funksiyası

91. İnformasiya mikroiqtisadiyyatında məqsəd funksiyasının nəticənin ölçü vahidi xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır

• Rifah
• Gəlir
• Məhduddur
• İstehsal-istehlak funksiyası
√ Zaman

92. İnformasiya mikroiqtisadiyyatında məqsəd funksiyasının nəticə xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır

√ Rifah
• Gəlir
• Məhduddur
• İstehsal-istehlak funksiyası
• Zaman

93. İctimai kreativ rifah neçə göstərici ilə xarakterizə olunur?

• 5
• 6
√ 2
• 3
• 4

94. Klub nemətlərinə misal göstərin:

• şəbəkə marketinqi
• firma
• supermarket
• ordu
√ üzgüçülük hovuzu

95. İstehsal-istehlak nəzəriyyəsində resursdur:

• nemət
• vaxt
√ gəlir
• məhsul
• əmək

96. Informasiya iqtisadiyyatında gəlirin artması ilə fərd ixtisara salmır:

• ibtidai fəaliyyət müddətini
√ mədəni tədbirlərin sayını
• ev təsərrüfatında iş vaxtını
• nəqliyyatda vaxt sərfini
• növbələrdə vaxt sərfini

97. İnformasiya iqtisadiyyatının istehsal-istehlak nəzəriyyəsində nəticə nədir?

• məhsul
• faydalılıq
• nemət
• vaxt



√ rifah

98. Informasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak məhsulu hansı vahidlərlə ölçülür?

• dollarla
• pul vahidi ilə
√ zamanla
• evro ilə
• ədədlə

99. ənənəvi iqtisadiyyatda istehsal-istehlak prosesləri necə tədqiq olunur?

• birgə
• heç cür tədqiq olunmur
• xarici şərtlərdən asılı olaraq qarışıq
√ ayrı-ayrılıqda
• bazarın vəziyyətindən asılı olaraq birgə

100. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak məhsuludur:

• insanın ali fəaliyyətinin səviyyəsi
• insanın ali fəaliyyətinin peşəkarlığı
• insanın ali fəaliyyətinin həcmi
√ insanın ali fəaliyyətinin davamlılığı
• insanın ali fəaliyyətinin keyfiyyəti

101. Informasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak  funksiyasının xassəsi deyil:

• sıfır gəlirin sıfır nəticəsi
• artma
• məhdudluq
√ azalma
• son məhsulun azalması

102. Şəbəkə neməti  .... təminatı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• peşəkar ünsiyyətin
√ şəxslərarası qarşılıqlı əlaqənin
• maddi nemətin
• mənəvi nemətin
• sağlamlığın

103. Informasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak  funksiyası hansı parametrdən asılıdır?

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

104. Klub neməti hansı xassəyə malikdir?

• mümkünlük
√ istisnaedilməzlik
• rəqabətsizlik
• faydalılıq
• kütləvilik

105. Yaradıcı işçinin tarazlıq modelində gəlirin qiyməti hansı vahidlərlə ölçülür?



• pul vahidləri / zaman vahidləri
• zaman vahidləri
• pul vahidləri
√ zaman vahidləri / pul vahidləri
• pul vahidləri / zaman vahidləri

106. Klub tarazlığı hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

• nemətin qiyməti və buraxılışın həcmi
• buraxılışın həcmi və istehlakın həcmi
• istehlakın həcmi və klub üzvlərinin sayı
√ nemətin həcmi və  klub üzvlərinin sayı
• nemətin qiyməti və klub üzvlərinin sayı

107. Hansı halda bazarda  asimmetrik  informasiya baş verir?

• razılaşmanın bütün iştirakçıları zəruri informasiyaya malik olurlar
• iştirakçılardan heç biri səhih informasiyaya malik olmur
√ razılaşmanın bütün iştirakçıları zəruri informasiyaya malik olmurlar
• alıcı  informasiya üstünlüyünə malikdir
• satıcı informasiya üstünlüyünə malikdir

108. Fəliyyət modeli C.Akerlof tərəfindən təklif edilmiş  Limonlar  bazarında hansı keyfiyyətə malik məhsullar təklif edilir?

• ölkənin dövlət standartına uyğun
√ pis
• orta
• yüksək
• ISO beynəlxalq standartına uyğun

109. İnformasiya iqtisadiyyatında fərdin ali fəaliyyət prosesi nədir?

• istehsalın (qurucu yaradıcı prosesin) nəticəsi
• yaradıcı istehlakın nəticəsi
• predmetlərin istehsal prosesi
• predmetlərin istehlak prosesi
√ vahid istehsal-istehlak prosesi

110. Asimmetrik informasiyalı bazarların tədqiqinə görə 2001-ci ildə iqtisadiyyat sahəsi üzrə Nobel mükafatı alan alim kimdir?

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

111. İnformasiyanın assimmetriyası ........

• “Say-həcm” Əyrisi ilə “həcm-say” əyrisinin kəsişdiyi nöqtədir
√ Elə bir vəziyyətdir ki, əqdin ayrı-ayrı iştirakçıları lazimi informasiyaya yetərli dərəcədə malikdirlər
• İstehlakın son məhsulu ilə investisiyaların son məhsulunun bərabərdir
• Fərdin yaradıcılıq fəaliyyəti qabiliyyətini tədricən itirməsidir
• İstehlakın dəyişməz qaldığı şəraitdə investisiyaların həcminin 1 rubl artması nəticəsində fərdin kreativ rifahın artımıdır

112. ənənəvi iqtisadiyyatda istehlak nəzəriyyəsində məqsəd funksiyasıdır:

• istehsal-istehlak funksiyası
• məhdudiyyət funksiyası
√ faydalılıq funksiyası
• istehlak funksiyası



• istehsal funksiyası

113. Şəbəkə nemətinin xassəsidir:

√ son məsrəflərin azalması
• son məhsulun azalması
• son mədaxilin ixtisar olunması
• son mədaxilin azalması
• şəbəkə nemətinə tələbin qiymətinin azalması

114. Yaradıcı sahibkarın əsas məqsədi nədir?

√ gəlirin istehlak və yığım arasında optimal bölüşdürülməsi
• satış bazarının genişləndirilməsi
• gəlirin maksimallaşdırılması
• nəqliyyat xərclərinin optimallaşdırılması
• istehsal məsrəflərinin minimallaşdırılması

115. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının əsas funksiyaları:

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

116. Ümumi rifah:

• cəməyyətin bütün üzvlərinin rifah qiymətlərinə bərabərdir
√ cəməyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifah qiymətlərinin cəminə bərabərdir
• cəməyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifah qiymətlərinin hasilinə bərabərdir
• cəməyyətin bütün üzvlərinin fərdi məcmu gəlirlərinin qiymətlərinin hasilinə bərabərdir
• cəməyyətin bütün üzvlərinin fərdi  məcmu gəlirlərinin qiymətlərinin cəminə bərabərdir

117. İstehsal olunan məhsulun həcmini maddi sektorun nəyi adlandırırlar?

• istehsal buraxılışı
√ ümumi buraxılışı
• məhsul buraxılışı
• material tutumluluğu
• xüsusi buraxılışı

118. Ümumi rifahın amillərinə adiddir?

• heç biri aid deyil
• əhalinin təhsil səviyyəsi
√ a,b,c variantları aiddir
• əhalinin sağlamlıq səviyyəsi
• əhalinin məcmu gəliri

119. Ümumi kreativ rifahın ölçülməsi metodu kimin kapitalın həndəsi interpretasiyası üsuluna əsaslanır

• E.Fromm
• M.Kastel
• D.Bell
√ Cevons-Şumpeter
• A.Berqson

120. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi durumu hansı göstəricilərlə xatakterizə olunur



• təhsil səviyyəsi və ÜDM
• sağlamlıq səviyyəsi və ÜDM
√ təhsil səviyyəsi və sağlamlıq səviyyəsi
• sağlamlıq səviyyəsi və məcmu gəlir
• təhsil səviyyəsi və orta ömür müddəti

121. Cevons-Şumpeter metodu nədir?

• heç biri
• gəlirin həcminin düzbucağın sahəsi kimi hesablanması
• gəlirin həcminin kvadratın sahəsi kimi hesablanması
• kapitalın həcminin kvadratın sahəsi kimi hesablanması
√ kapitalın həcminin düzbucağın sahəsi kimi hesablanması

122. Kreativ rifah multiplikatorunun əlverişli impulsuna aid deyil:

• dünyagörüşünü artıran səyahət
• beynəlxalq treninq
• xaricdə staj keçmə
• yaradıcı ünsiyyət
√ opponentin çıxışı

123. Ümumi rifah (məcmu kreativ rifah) hansı vahidlərlə ölçülür?

• dəyər vahidləri * zaman vahidləri
• zaman vahidləri / dəyər vahidləri
√ zaman vahidləri
• dəyər vahidləri
• dəyər vahidləri / zaman vahidləri

124. İnformasiya iqtisadiyyatında informasiya məhsullarının istehsalı-istehlakı ..........      müddətidir.

• konveyerdə iş
√ yaradıcılıq
• sadə əməyin
• ev təsərrüfatında sadə əməyin
• ictimai nəqliyyatı gözləmə

125. İnformasiya sektoruna daxil deyil:

• təhsil
• mədəniyyət
• elm
√ maliyyə
• səhiyyə

126. İnformasiya sektoru istehsal edir:

• təşkilati texnikanın vasitələrini
• mədəniyyət və incəsənət xadimlərini
• istehsal avadanlığını
• çap məhsulunu
√ yaradıcı insanları

127. Ümumi kreativ rifah amili deyil:

• təhsil səviyyəsi
• hər min nəfərə düşən ali təhsil müəssisələrini bitirənlərin sayı
• əhalinin məcmu gəliri
√ yaradıcı işçilərin peşəkarlıq səviyyəsi



• sağlamlıq səviyyəsi

128. Fərdlərin rifah səviyyəsinin ardıcıl dəyişməsi prosesi və ona müvafiq olaraq ümumi rifahın dəyişməsi ............... prosesi kimi çıxış edir.
Cümləni tamamlayın

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

129. ............- iqtisadi inkişafı prosesində cəmiyyətin durumlarının təsviridir. Cümləni tamamlayın

• İqtisadi inkişafın xərcləri
√ İqtisadi inkişafın trayektoriyası
• İqtisadi inkişafın xüsusiyyəti
• İqtisadi inkişafın saldosu
• İqtisadi inkişafın mənbəyi

130. İctimai kreativ rifah nədir?

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

131. Rifah indeksi necə müəyyən olunur?

• Təhsil indeksi ilə əhalinin orta ömür müddətinin hasilinə bərabərdir.
• Saglamlıq indeksi ilə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayının hasilinə bərabərdir.
• Təhsil indeksi ilə əhalinin sayının hasilinə barabərdir.
√ Təhsil indeksi ilə saglamlıq indeksinin hasilinə bərabərdir.
• Saglamlıq indeksi ilə əhalinin sayının hasilinə barabərdir.

132. İqtisadi inkişafın amili deyil:

• insanların orta ömür müddətinin yüksəlməsi
√ əhalinin sayının artması
• insanların həyatının yaradıcı məzmununun yüksəlməsi
• əhalinin təhsil səviyyəsi
• əhalinin sağlamlığının yüksəlməsi

133. Keynsçilik modelində gəlir hansı qanunauyğunluqla artır?

• xətti
• şərtdən asılı olaraq
• üstlü
√ həndəsi silsilə
• ədədi silsilə

134. İqtisadiyyatın informasiya sektoruna daxil deyil:

√ rabitə və informasiya texnologiyaları
• incəsənət
• asudə vaxt sahəsi
• elm, mədəniyyət
• təhsil, səhiyyə

135. Keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatorunun aldığı qiyməti göstərin:



• <1
• <100
• <10
• >10
√ >1

136. Hansı statistik verilənlər təhsil səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə aid edilmir?

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

137. Hansı mühakimə doğru deyil:

• məcmu gəlir ümumi kreativ rifahın  ilkin amili deyil.
• təhsil səviyyəsi ümumi kreativ rifahın  intensivliyini xarakterizə edir.
• sağlamlıq səviyyəsi ümumi kreativ rifahın  ekstensivliyini xarakterizə edir.
√ təhsil səviyyəsi ümumi kreativ rifahın  dinamik xarakteristikasıdır.
• bütün sadalanan variantlar

138. İctimai kreativ rifah hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

√ rifah indeksi və rifah həcmi
• təshih edilmiş təhsil indeksi və rifah həcmi
• rifah indeksi və işlərin təhsil səviyyəsi
• işlərin təhsil səviyyəsi və rifah həcmi
• rifah indeksi və təshih edilmiş təhsil indeksi

139. Keynsçilik modelində gəlir multiplikatoru .... prosesidir.

• iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalan sahələrində gəlirin artması
• iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalan sahələrində gəlirin azalması
√ iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalmayan sahələrində gəlirin artması
• iqtisadiyyatın başlanğıc impulsun təsirinə məruz qalmayan sahələrində gəlirin azalması
• iqtisadiyyatın bütün sahələrində gəlirin artması

140. İnformasiya makroiqtisadiyyatında iqtisadi inkişaf -

• əhalinin sağlamlığının yüksəlməsidir
• müəyyən dövr ərzində ümumi rifahın nisbi artımıdır.
• yaradıcı fəaliyyətin yüksəlməsidir
• iqtisadiyyatda istehsal olunan nemətlərin məcmu dəyərlərinin zamana görə artma prosesidir
√ ümumi rifahın zamana görə artma prosesidir

141. Təşkilatlar tərəfindən İnternet şəbəkəsindən istifadə dərəcəsini xarakterizə edən neçə göstərici nəzərdən keçirilir?

• 2
• 5
• 6
• 4
√ 3

142. Sosial-mədəni sahələrin işçilərinin əməyinin ödənilməsinə çəkilən xərclər neçə göstərici ilə xarakterizə olunur?

√ 2
• 6
• 5



• 4
• 3

143. İqtisadiyyatın sektor modellərinə aid deyil?

• üçsektorlu model
√ səkkizsektorlu model
• yeddisektorlu model
• beşsektorlu model
• dördsektorlu model

144. Qeyri-dövlət təşkilatlarına daxildir:

• dini icmalar, ictimai hərəkatlar, yanğınsöndürmə və polis məntəqələri, həmkarlar ittifaqları, istehsal və istehlak kooperativləri, idman
klubları

√ həmkarlar ittifaqları, biznes-assosiasiyalar, istehsal və istehlak kooperativləri, veteran təşkilatları, qeyri-dövlət pensiya fondları, etnik
cəmiyyətlər, siyasi partiyalar, idman klubları

• həmkarlar ittifaqları, biznes-assosiasiyalar,məktəblər, kolleclər,etnik cəmiyyətlər universitetlər,xəstəxanalar, siyasi partiyalar

• istehsal və istehlak kooperativləri, veteran təşkilatları, qeyri-dövlət pensiya fondları, sosial xidmət bölmələri, məktəblər, kolleclər,
universitetlər

• sosial xidmət bölmələri, mədəniyyət və incəsənət idarələri, həmkarlar ittifaqları, biznes-assosiasiyalar, xeyriyyə fondları

145. Dövlət təşkilatlarına daxildir:

• məktəblər, kolleclər, universitetlər,xəstəxanalar, yanğınsöndürmə və polis məntəqələri, məhkəmələr

√
məktəblər, kolleclər, universitetlər,xəstəxanalar, yanğınsöndürmə və polis məntəqələri, məhkəmələr, sosial xidmət bölmələri,
mədəniyyət və incəsənət idarələri,maliyyə xidmətləri göstərən təşkilatlar, ictimai hərəkatlar, elmi idarələr, xeyriyyə fondları, dini
icmalar

• məktəblər, kolleclər, universitetlər,xəstəxanalar, yanğınsöndürmə və polis məntəqələri, məhkəmələr, sosial xidmət bölmələri, həmkarlar
ittifaqları

• sosial xidmət bölmələri, mədəniyyət və incəsənət idarələri, həmkarlar ittifaqları, biznes-assosiasiyalar, xeyriyyə fondları

• həmkarlar ittifaqları, biznes-assosiasiyalar, istehsal və istehlak kooperativləri, veteran təşkilatları, dini icmalar,
universitetlər,xəstəxanalar, elmi idarələr

146. Mənfəətsiz fəaliyyətin növləri:

• sosial gərginliyin azaldılması, elmi, ədəbi, təhsil, tibbi və hüquqi yardım

• ayrı-seçkiliyə və cinayətkarlığa qarşı mübarizə, vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi, dövlət binalarının və abidələrin
bərpası, sosial gərginliyin azaldılması

• elmi, ədəbi, təhsil, tibbi və hüquqi yardım, işsizlərə, əlillərə və binəsiblərə göstərilən yardım
• ayrı-seçkiliyə və cinayətkarlığa qarşı mübarizə, dini fəaliyyət,tibbi və hüquqi yardım

√ elmi, ədəbi, təhsil və dini fəaliyyət ,tibbi və hüquqi yardım, vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi,dövlət binalarının və
abidələrin bərpası, sosial gərginliyin azaldılması, işsizlərə, əlillərə və binəsiblərə göstərilən yardım

147. Könüllü hərəkətə daxil deyildir?

√ əmək kollektivləri
• bioloji, siyasi və ya iqtisadi hərəkət, ictimai faydalı hərəkət
• ictimai faydalı hərəkət,könüllü hərəkət
• sərbəst hərəkət, ictimai faydalı hərəkət, bioloji, siyasi hərəkət
• insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, sərbəst hərəkət

148. Kommunitarizmin əsas növlərinə daxildir:

• birlik  partisipativ demokratiya kimi, birlik fəzilət respublikası kimi, qlobal birlik
• birlik  partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, qlobal birlik, birlik fəzilət respublikası kimi, dini birlik
• birlik  partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, birlik fəzilət respublikası kimi
• qlobal birlik,birlik ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi, birlik fəzilət respublikası kimi

√ birlik  partisipativ demokratiya kimi, ekzistensial birlik, qlobal birlik, birlik ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi,dini
birlik,birlik fəzilət respublikası kimi

149. Təşəbbüskar yaradıcılıq fəaliyyətinə aiddir?



• rəssamın yaradıcılığı
• alimin yaradıılığı
√ a,b,c variantlarının hamısı
• heç biri aid deyil
• musiqiçinin yaradıcılığı

150. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlar qrupuna aid deyil?

• xidmət sahəsinin təşkilatları
• dini təsisatlar
• fond vasitəçiləri
√ könüllü birlik
• siyasi təşkilatlar

151. Sosial-mədəni sahələrin işçilərinin əməyinin ödənilməsinə çəkilən xərclər neçə göstərici ilə xarakterizə olunur?

• 3
• 6
√ 2
• 4
• 5

152. Tarif cədvəlinin diapozonu nədir?

• maksimal və minimal taarif maaşlarının hasili
• maksimal və minimal taarif maaşlarının cəmi
• Heç biri
• maksimal və minimal taarif maaşlarının fərqi
√ maksimal və minimal taarif maaşlarının nisbəti

153. Tarif sistemi-bu...

• məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına malik olan –təşkilatdır
• Bütün cavablar düzgündür
• tarif dərəcələrinin verilmiş qiymətlərinə əsasən tarif maaşının miqdarını müəyyən etməyə imkan verən alqoritmdir

√ amil əlamətlərinin istənilən toplusunu əmək haqqının müəyyən qiyməti ilə qarşılaşdırmağa imkan verən qaydalar və alqoritmlər
sistemidir

• əməyin ödənilməsinin baza səviyyəsi

154. Sosial-mədəni sahənin əsas bölmələrini dəqiqləşdirin:

• səhiyyə, hüquqların qorunması,elm
• təhsil,elm,səhiyyə
• təhlükəsizlik,maddi istehsal,mədəniyyət və incəsənət, elm]
• maddi istehsal, təhsil,səhiyyə,hüquqların qorunması
√ təhsil, səhiyyə,mədəniyyət və incəsənət, elm

155. Sosial-mədəni sahənin əsas bölmələrini dəqiqləşdirin:

• səhiyyə, hüquqların qorunması,elm
• təhsil,elm,səhiyyə
• təhlükəsizlik,maddi istehsal,mədəniyyət və incəsənət, elm
• maddi istehsal, təhsil,səhiyyə,hüquqların qorunması
√ təhsil, səhiyyə,mədəniyyət və incəsənət, elm

156. İqtisadiyyatın sektor modelləri:

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



√ 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

157. Qeyri-kommersiya təşkilatlarına göstərilən iqtisadi yardım formalarına daxildir:

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

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

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

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

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

158. Qanun qeyri-kommersiya təşkilatlarının formalarını müəyyənləşdirir:

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

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

• muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,dövlət korporasiyası, qeyri-kommersiya tərəfdaşlığı, fond
• muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,assosiasiya və ittifaq,müəssisə ,qeyri-kommersiya tərəfdaşlığı

159. Mənfəətsiz təşkilatların kommersiya fəaliyyətinə hansı məhdudiyyətlər qoyulur?

√ kateqoriya maneəsi,müddət maneəsi,intellektual maneə,böyüklük maneəsi
• kateqoriya maneəsi,müddət maneəsi,intellektual maneə
• kateqoriya maneəsi, böyüklük maneəsi
• intellektual maneə,böyüklük maneəsi, kateqoriya maneəsi
• kateqoriya maneəsi,müddət maneəsi, böyüklük maneəsi

160. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlarlın növləri:

• fond vasitəçiləri,dini təsisatlar, qeyri-kommersiya tərəfdaşlığı, fond
• xidmət sahəsi,siyasi təşkilatlar, muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı,
• dini təsisatlar, siyasi təşkilatlar, müəssisə,assosiasiya və ittifaq
√ fond vasitəçiləri,dini təsisatlar, xidmət sahəsi,siyasi təşkilatlar
• fond vasitəçiləri, xidmət sahəsi, ictimai və dini təşkilatlar (birliklər)

161. Mənfəətsiz təşkilat aşağıdakı xarakteristikalara malik olan təşkilatdır:

• məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına,maliyyələşdirilməyə

√ məqsədə, mənfəətə, mülkiyyət formasına,maliyyələşdirilməyə,kollektivçilik əmsalına,vergi güzəştlərinə,bağışlayanlar,kommersiya
fəaliyyətinə, Direktorlar Şurasına

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

162. Könüllü hərəkəti necə müəyənləşdirmək olar?

√ insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, ictimai faydalı hərəkət,sərbəst hərəkət
• ictimai faydalı hərəkət,könüllü hərəkət
• sərbəst hərəkət, ictimai faydalı hərəkət, bioloji, siyasi hərəkət
• insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, sərbəst hərəkət
• bioloji, siyasi və ya iqtisadi hərəkət, ictimai faydalı hərəkət



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

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

164.
Bu istiqamətin nümayəndələri dində icma həyatının ən qədim və məhsuldar əsası olduğunu görurlər, Allaha münasibətdə yaranan və
beləliklə icmanın fəaliyyətinə yüksək məna verən transendent dəyərlərin mövcud olmasını qəbul edirlər. Bu ifadə kommunitarizmin
hansı növünə aiddir,

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

165.
Bu yanaşmanın əsasında ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar, nüvə müharibəsinin sonrakı təsirləri, təbii resursların
istismarı və digər amillərin təsiri nəticəsində yaranan hamılıqla məhvolma qorxusu durur. Bu ifadə kommunitarizmin hansı növünə
aiddir

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

166.

Burada ailə, yerli icma, məktəb, kilsə kimi ənənəvi institutların xüsusi rolu vurğulanır, özü də ailə və ənənələrin əhəmiyyəti xüsusilə
qeyd edilir, həmin institutlar çərçivəsində ənənələrin qorunub saxlanması siyasi həyatda iştiraka nisbətən, şəxsiyyətin
təkmilləşdirilməsinin daha səmərəli  vasitəsi hesab edilir.
Bu ifadə kommunitarizmin hansı növünə aiddir

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

167.
Bu yanaşmanın tərəfdarları əsasən siyasi və inzibati rəhbərliyin optimal modellərinin axtarışı, eləcə də yerli və dövlət səviyyələrində
siyasi institutların təkmilləşdirilməsi ilə məşğuldurlar,onları müasir cəmiyyətə hiss oluna biləcək təsir göstərə bilən daha nüfuzlu siyasi
və iqtisadi strukturların təhlili maraqlandırır. Bu ifadə kommunitarizmin hansı növünə aiddir

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

168.
Bu yanaşmanın əsasında cəmiyyətin idarə olunmasında fəal iştirakı əks etdirən  ali  vətəndaşlıq prinsipi durur,  bu ali vətəndaşlıq  aşağı
vətəndaşlığa qarşı qoyulmaqla, vətəndaşların hüquq normalarına əməl etməklərini nəzərdə tutur. Bu ifadə kommunitarizmin hansı
növünə aiddir

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

169. Birinci dərəcəli tarif maaşı necə müəyyən olunur?



• səhiyyə səviyyəsinin artması ilə
√ istehlak qiymətlərinin artması ilə
• istehsal qiymətlərinin atrması ilə
• bazar tarazlığı ilə
• təhsil səviyyəsinin artması ilə

170. Reyqonomika nədir?

• Ümumi kreativ rifah cəmiyyətinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini artıran dövlət siyasətidir.
• İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi və siyasi hakimiyyət sistemidir
√ Sosial xidmət sisteminin dövlət maliyyələşdirilməsindən asılılığının azaldılmasına istiqamətlənən dövlət siyasətidir
• Sosial müdafiə sisteminin dövlət maliyyələşdirilməsindən asılılığının azaldılmasına istiqamətlənən dövlət siyasətidir
• Təhsil sisteminin dövlət maliyyələşdirilməsindən asılılığının azaldılmasına istiqamətlənən dövlət siyasətidir

171. Xətti tarif cədvəli hansı parametrlərlə xarakterizə edilir:

√ tarif dərəcələrinin sayı,tarif əmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu,tarif cədvəlinin diapazonu,tarif maaşlarının artmasının
xarakteri,birinci dərəcəli tarif maaşı

• tarif dərəcələrinin sayı, birinci dərəcəli tarif maaşı, tarif əmsallarının toplusu
• tarif cədvəlinin diapazonu, tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dərəcəli tarif maaşı
• tarif maaşlarının artmasının xarakteri,birinci dərəcəli tarif maaşı, tarif dərəcələrinin sayı
• tarif dərəcələrinin sayı,tarif əmsallarının toplusu,tarif maaşlarının toplusu, birinci dərəcəli tarif maaşı

172. Dəstək qrupunun həlledici kimi tanınması üçün səsvermə qaydası ilə müəyyən edilən zəruri minimal çəki necə adlanır?

• hədd çəkisi
√ hüdud çəkisi
• minimal çəki
• maksimal çəki
• çoxluq çəkisi

173. ənənəvi demokratiyanın prinsipini göstərin:

√ bir nəfər – bir səs
• birbaşa demokratiya
• elektron səsvermə
• bütün cavablar doğrudur
• bir mütəxəssis – bir səs

174. ənənəvi demokratiyanın prinsipini göstərin:

• nümayəndəlik
• çoxluq prinsipi
• mərkəzləşdirmə
√ bütün cavablar doğrudur
• səsvermədə cismən iştirak

175. Elektron demokratiyanın prinsipini göstərin:

• nümayəndəlik
• çoxluq prinsipi
• mərkəzləşdirmə
√ doğru cavab yoxdur
• səsvermədə cismən iştirak

176. Elektron demokratiyanın prinsipini göstərin:

• demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi
• hakimiyyət orqanlarının dinamikliyi
• əks-mərkəzləşdirmə



√ bütün cavablar doğrudur
• alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının bölünməsi

177. ənənəvi demokratiyada cəmiyyət aspekti aşağıdakılardan hansıdır

√ yekcins
• nümayəndəli
• cismən
• çoxluq
• yüksək

178. ənənəvi demokratiyanın xarakteri aşağıdakılardan hansıdır

• yekcins
√ nümayəndəli
• cismən
• çoxluq
• yüksək

179. ənənəvi demokratiyada  səsvermədə iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır

• yekcins
• nümayəndəli
√ cismən
• çoxluq
• yüksək

180. ənənəvi demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır

• yekcins
• nümayəndəli
• cismən
√ çoxluq
• yüksək

181. ənənəvi demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası aspekti aşağıdakılardan hansıdır

• yekcins
• nümayəndəli
√ iyerarxik
• sabit
• dəyişməz

182. Sadə çoxluq:

√ səslərin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
• alternativlərin  cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır
• hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istəsiyi sayda alternativ bəyənə bilər
• hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır
• digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir

183. Verilmiş alternativlər çoxluğundan yeganə alternativi seçməyə imkan verən alqoritmdir:

• Sadə çoxluq
√ İctimai seçim proseduru
• Optimal çoxluq qaydası
• Təkbaşına qərar
• Bord proseduru

184. Sadə çoxluq qaydası dəstək qrupunun hüdud çəkisini ...... kimi müəyyən edir.



• Optimal çoxluğa bərabər
√ 50% üstəgəl bir səs
• 35% üstəgəl bir səs
• Vahidə bərabər
• 2/3-ə bərabər

185. Müxtəlif fərdlərin hərəkətlərinin uzlaşdırılmasının hansı mexanizmləri formalaşmışdır?

• ictimai seçim və kommersiya mexanizmi
√ bazar seçimi və ictimai seçim
• fərdi seçim və kommersiya mexanizmi
• fərdi seçim və ictimai seçim
• fərdi seçim və bazar mexanizmi

186. Sadə çoxluq qaydası dəstək qrupunun hüdud çəkisinin hansı səviyyəsi ilə müəyyən olunur?

• 70%
• 60%
• 49%
• 70%+1
√ 50%+1

187. ənənəvi demokratiyada seçim hansı prinsipə əsaslanır?

√ çoxluq
• azlıq
• demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi
• əks-mərkəzləşdirilmiş
• konsensus

188. İctimai qərarın qəbulu prosesi ...

• verilmiş variantların içərisindən bir neçə düzgün variantın seçilməsindən ibarətdir
• verilmiş variantların və ya alternativlərin toplusu  içərisindən bir neçə düzgün variantın seçilməsindən ibarətdir
• verilmiş variantların və ya alternativlərin toplusu  içərisindən bütün düzgün variantın seçilməsindən ibarətdir
√ verilmiş variantların və ya alternativlərin toplusu  içərisində yeganə variantın seçilməsindən ibarətdir
• bütün cavablar düzgündür

189. İctimai seçim mexanizmi hansı prinsipə əsaslanır?

• iki nəfər-bir səs
• çoxluq prinsipi
• ikidən çox olmayan neytral səs
√ bir nəfər-bir səs
• yekdilliklə qəbul edilən

190. Sadə çoxluq prosedurunda o alternativ qəbul edilir ki,

• səslərin 50 %-ni toplayan
• səslərin 60%-dən çoxunu toplayan
• səslərin 100 %-ni toplayan
√ səslərin 50%-dən çoxunu toplayan
• səslərin 65%-ə qədərini toplayan

191. Adətən, hüdud çəkisi müəyyən edilir:

√ 50%-dən çox
• 50%-ə qədər
• 65%-dən az



• 65%-dən çox
• 60%-dən az

192. Dəstək qrupu hansı minimal çəkiyə malik olmalıdır ki, o həlledici qrup kimi tanınsın:

√ 50%
• 45%
• 90%
• 80%
• 60%

193. Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nəyi nəzərdə tutur?

• Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən formalaşdırılır
√ İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır
• İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın rəyi nəzərə alınmır
• İstənilən hakimiyyət orqanının qərarı iyerarxiyanın daha yüksək səviyyəsinə aid hakimiyyət orqanı tərəfindən ləğv edilə bilər
• İctimai həyatın mürəkkəb məsələlərin həlli müvafiq profilli mütəxəssislərin ixtisaslı rəyinə əsaslanmalıdır

194. ənənəvi demokratiyanın   Bir nəfər –bir səs  prinsipi nəyi nəzərdə tutur?

• Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən formalaşdırılır
• İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır
•  İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın rəyi nəzərə alınmır
• İstənilən hakimiyyət orqanının qərarı iyerarxiyanın daha yüksək səviyyəsinə aid hakimiyyət orqanı tərəfindən ləğv edilə bilər
√ İnsanların ictimai qərar qəbul etmək qabiliyyəti bir-birindən az fərqlənir, yəni bu baxımdan cəmiyyət yekcinsdir

195. İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır. Bu fikir  hansı prinsipi əks etdirir?

• Yarıbirbaşa demokratiyanı
• Demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi prinsipi
√ Konsensus prinsipini
• Çoxluq prinsipini
• Nümayəndəlik prinsipini

196. Bord proseduru:

• hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istəsiyi sayda alternativ bəyənə bilər
√ hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır
• səslərin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
• digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir
• alternativlərin  cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır

197. Kondorse proseduru:

• hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istəsiyi sayda alternativ bəyənə bilər
• hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır
• səslərin yuxarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
• digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir
√ alternativlərin  cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır

198. Elektron demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır

√ dəyişkən
• konsensus
• yekcins olmayan
• əks-mərkəzləşdirilmiş
• dinamik

199. Elektron demokratiyada nümayəndələrin tərkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır



• konsensus
• dəyişkən
√ dinamik
• əks-mərkəzləşdirilmiş
• yekcins olmayan

200. Elektron demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası aspekti aşağıdakılardan hansıdır

• yekcins olmayan
• dəyişkən
• dinamik
√ əks-mərkəzləşdirilmiş
• konsensus

201. Elektron demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır,

• yekcins olmayan
• aşağı
√ konsensus
• virtual
• müstəqim

202. Elektron demokratiyada səsvermədə iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır

√ virtual
• konsensus
• yekcins olmayan
• aşağı
• müstəqim

203. Nisbi çoxluqda hansı alternativ seçilir?

• səslərin yarıdan çoxunu alan alternativ seçilir
• doğru cavab yoxdur
• 50%+1 səs toplayan alternative seçilir
• səslərin yarısını alan alternativ seçilir
√ digərləri ilə müqayisədə daha çox səs toplayan alternativ seçilir

204. Yekdil qərar nə zaman mümkündür?

• narazı fərdlərin sayı maksımal olduğu halda
• kənar məsrəflər maksimal olduğu halda
• doğru cavab yoxdur
• daxili məsrəflər minimal olduğu halda
√ dəstək qrupunun çəkisi maksimal olduğu halda

205. Yekdil qərar nə zaman mümkündür?

• narazı fərdlərin sayı maksimal olduğu halda
√ doğru cavab yoxdur
• dəstək qrupunun çəkisi minimal olduğu halda
• kənar məsrəflər maksimal olduğu halda
• daxili məsrəflər minimal olduğu halda

206. Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür?

• daxili məsrəflər maksimal olduğu halda
√ doğru cavab yoxdur
• dəstək qrupunun çəkisi maksimal olduğu halda



• dəstək qrupunun çəkisi 100%-ə bərabər olduğu halda
• kənar məsrəflər sıfra bərabər olduğu halda

207. Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür?

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

208. Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür?

• dəstək qrupunun çəkisi minimal olduğu halda
√ dəstək qrupunun çəkisi və daxili məsrəflər minimal olduğu halda
• kənar məsrəflər minimal olduğu halda
• daxili məsrəflər maksimal olduğu halda
• dəstək qrupunun çəkisi maksimal olduğu halda

209. Dəstək qrupunun çəkisi - ...:

√ səsvermədə iştirak edənlərin ümumi sayında qrup üzvlərinin xüsusi çəkisidir.
• səsvermədə iştirak edənlərin ümumi sayında qrup üzvlərinin fiziki çəkisidir
• səsvermədə iştirak edənlərin ümumi sayıdır.
• səsvermədə iştirak edənlərin bir-birilə qarşılıqlı təsiri sayının xüsusi çəkisidir.
• səsvermədə iştirak edənlərin xüsusi çəkisidir.

210. İctimai qərar qəbulu prosesi ... prosesidir:

√ verilmiş variantlar yığımı içərisindən yeganə variantın seçilməsi
• verilmiş variantlar yığımı içərisindən bütün düzgün olmayan variantların seçilməsi
• verilmiş alternativlər yığımı içərisindən bütün düzgün olmayan variantların seçilməsi
• verilmiş alternativlər yığımı içərisindən bütün düzgün variantların seçilməsi
• verilmiş variantlar yığımı içərisindən bütün düzgün variantların seçilməsi

211. İctimai seçim zamanı ...:

• fərd maraqlıdır ki, onun istəkləri rəqibin istəklərindən çox fərqlənsin.
• fərd maraqlı deyil ki, onun istəkləri kifayət qədər insanın istəkləri üst-üstə düşsün.
• fərd maraqlı deyil ki, onun istəkləri rəqibin istəkləri ilə üst-üstə düşsün.
• fərd maraqlıdır ki, onun istəkləri rəqibin istəkləri ilə üst-üstə düşsün.
√ fərd maraqlıdır ki, onun istəkləri ilə kifayət qədər insanın istəkləri üst-üstə düşsün.

212. Konstitusiya çoxluğu qaydası dəstək qrupunun hüdud çəkisinin hansı səviyyəsi ilə müəyyən olunur?

• 4/3
• 3/1
√ 3/2
• 5/1
• 4/1

213. Elektron demokratiyada seçim hansı prinsipə əsaslanır?

• səslərin bərabərliyi
• çoxluq, konsensus
• çoxluq
• azlıq
√ konsensus

214. ənənəvi demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası:



√ iyerarxik
• bütün cavablar düzgündür
• əks-mərkəzləşdirilmiş
• mərkəzləşdirilmiş
• şəbəkə

215. Elektron demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası:

• şəbəkə
• mərkəzləşdirilmiş
• iyerarxik
• bütün cavablar düzgündür
√ əks-mərkəzləşdirilmiş

216. Nisbi çoxluq prosedurunda o alternativ qəbul edilir ki,

• bütün cavablar düzgündür
√ digərləri ilə müqayisədə daha çox səs toplayan alternativ seçilir
• digərləri ilə müqayisədə səslərin yarı hissəsini toplayan alternativ seçilir
• digərləri ilə müqayisədə səslərin yarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
• digərləri ilə müqayisədə səslərin yarıdan az hissəsini toplayan alternativ seçilir

217. Yekdil qərar o zaman qəbui edilir ki,:

• daxili məsrəflər minimumdur
√ kənar məsrəflər 0-a bərabərdir
• daxili məsrəflər 0-a bərabərdir
• kənar məsrəflər maksimumudur
• dəstək qrupunun çəkisi minimumdur

218. Yekdil qərar o zaman qəbui edilir ki,:

• daxili məsrəflər minimumdur
• dəstək qrupunun çəkisi 50%-ə bərabərdir
• daxili məsrəflər maksimumdur
√ dəstək qrupunun çəkisi 100 %-ə bərabərdir
• dəstək qrupunun çəkisi minimumdur

219. Həlledici dəstək qrupu ...

√ həmin alternativin ictimai qərar kimi qəbul edilməsində qərarlı olan alternativə dəstək qrupudur.
• bütün cavablar düzgündür
• həmin alternativin ictimai qərar kimi qəbul edilməsi zamanı son nəticəni dəyişməyə qadir olan alternativə dəstək qrupudur
• bir neçə dəstək qrupu içərisində yalnız ən kiçik çəkiyə malik olan qrupdur
• həmin alternativin ictimai qərar kimi qəbul edilməsində qərarlı olmayan alternativə dəstək qrupudur

220. İctimai seçim prosedurlarına daxildir:

• nisbi çoxluq, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə, səslərin sadə verilməsi, Kondorse proseduru, ardıcıl bəyənilən səsvermə
• sadə çoxluq, nisbi çoxluq, bəyənilən (təqdir edilən) səsvermə, ardıcıl bəyənilən səsvermə, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə,
• sadə çoxluq, nisbi çoxluq, bəyənilən (təqdir edilən) səsvermə, Bord proseduru, Kondorse proseduru
• sadə çoxluq, nisbi çoxluq, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə, səslərin sadə verilməsi,səslərin çoxsəviyyəli verilməsi, Bord proseduru

√ sadə çoxluq, nisbi çoxluq, bəyənilən (təqdir edilən) səsvermə, ardıcıl bəyənilən səsvermə, ardıcıl bəyənilməyən səsvermə,Bord
proseduru,Kondorse proseduru, səslərin sadə verilməsi,səslərin çoxsəviyyəli verilməsi

221. ənənəvi demokratiyanın əsas prinsipləri:

• nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi, elektron səsvermə, yarıbirbaşa demokratiya
• bir nəfər – bir səs, nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi,bir mütəxəssis – bir səs,birbaşa demokratiya



• bir nəfər – bir səs, ənənəvi demokratiyanın dəyişməzliyi,alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının birləşdirilməsi

√ bir nəfər – bir səs, nümayəndəlik, səsvermədə cismən iştirak, çoxluq prinsipi, mərkəzləşdirmə, hakimiyyət orqanlarının sabitliyi,
ənənəvi demokratiyanın dəyişməzliyi,alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının birləşdirilməsi

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

222. Elektron demokratiyanın əsas prinsipləri:

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

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

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

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

√
bir mütəxəssis – bir səs, birbaşa demokratiya, yarıbirbaşa demokratiya ,elektron səsvermə, konsensus prinsipi, əks-mərkəzləşdirmə,
hakimiyyət orqanlarının dinamikliyi, alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının bölünməsi, demokratiya
prosedurlarının dəyişkənliyi

223. Sosial-mədəni sahədə əmək haqqı amillərinə nə daxildir:

• ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, əməyin cari məhsuldarlığı
• yaşayış minimumunun kəmiyyəti, əlverişsiz əmək şəraiti,sosial-mədəni sahə, əməyin cari məhsuldarlığı
• ümumi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, işçinin statusu,əlavə işlərin yerinə yetirilməsi

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

√ ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, yaşayış minimumunun kəmiyyəti, əlverişsiz əmək şəraiti,sosial-
mədəni sahə,təşkilatının statusu,işçinin statusu,əlavə işlərin yerinə yetirilməsi, əməyin cari məhsuldarlığı

224. Konsensus prinsipi nədir?

√ ictimai qərarların qəbulunda azlığlın rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda mütəxəssislərin rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda sahibkarların rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda rəhbərliyin rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda çoxluğun rəyinin nəzərə alınması

225. İctimai seçimin daxili məsrəfləri nəyi bildirir?

• ictimai seçimin reallaşdırılması nəticəsində ayrı-ayrı fərdlərin sərf etdiyi məsrəfləri
• dəstək qrupunun üzvləri arasında şəxslərarası qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması ilə bağlı məsrəfləri
√ dəstək qrupunun formalaşdırılması və fərdi istəklərə dair informasiyanın  nümayişi, mübadiləsi ilə bağlı məsrəfləri
• dəstək qrupunun formalaşdırılması ilə əlaqədar məsrəfləri
• fərdi istəklərə dair informasiyanın  nümayişi ilə əlaqədar məsrəfləri

226. İctimai seçimin kənar məsrəfləri nəyi bildirir?

• fərdi istəklərə dair informasiyanın  nümayişi və mübadiləsi ilə bağlı məsrəfləri
• təkbaşına qərarın reallaşması nəticəsində ayrı-ayrı fərdlərə məxsus məsrəfləri
√ ictimai seçimin reallaşdırılması nəticəsində ayrı-ayrı fərdlərin sərf etdiyi məsrəfləri
• dəstək qrupunun formalaşdırılması və fərdi istəklərə dair informasiyanın  nümayişi, mübadiləsi ilə bağlı məsrəfləri
• dəstək qrupunun formalaşdırılması ilə bağlı məsrəfləri

227.  İctimai seçim proseduru - ... :

• verilmiş alternativlər çoxluğundan bütün düzgün variantların seçilməsi alqoritmidir.
• verilmiş alternativlər çoxluğundan istənilən variantın seçilməsi alqoritmidir.
• verilmiş variantlar çoxluğundan istənilən variantın seçilməsi alqoritmidir.
√ verilmiş alternativlər çoxluğundan yeganə alternativi seçməyə imkan verən alqoritmdir.
• verilmiş variantlar çoxluğundan bütün düzgün variantları seçməyə imkan verən alqoritmdir.



228.

ənənəvi demokratiya aşağıdakı prinsiplər üzərində qurulmuşdur:
1) Bərabərlik prinsipi
2) Birbaşa demokratiya
3) Yarıbaşına demokratiya
4)  Bir nəfər –bir səs
5) Nümayəndəlik
6) Konsensus prinsipi

√ 4, 5
• 1, 4, 6
• 2, 4, 5
• 1, 3, 4
• 3, 5, 6

229. Müəllif hüququ ilə qorunan mülkiyyət növləri hansılardır

√ ədəbi, bədii, elmi
• elmi, incəsənət, xidməti nişanlar
• bədii, elmi, incəsənət
• xidməti nişanlar, əmtəə nişanları
• ədəbi, elmi, incəsənət

230. ənənəvi olmayan intellektul mülkiyyət obyektləri hansılsrdır

√ kəşflər, xidməti və kommersiya sirləri, integral mikrosixemlərin tipləşdirilməsi, selleksiya naliyyətləri, səmərələşdirici təkliflər
• kəşflər, xidməti və kommersiya sirləri
• kəşflər, xidməti və kommersiya sirləri, sənaye mülkiyyəti
• düzgün cavab yoxdur
•  integral mikrosixemlərin tipləşdirilməsi, selleksiya naliyyətləri

231. Sənaye mülkiyyəti hansı formaya malikdir

√ ixtira
• əsər
• əmtəə nişanları
• düzgün cavab yoxdur
• xidməti nişanlar

232. əsər formasına malik mülkiyyət növləri

√ ədəbi, bədii, elmi
• bədii, elmi
• ədəbi, bədii
• düzgün cavab yoxdur
• ədəbi, bədii, elmi, incəsənət

233. İxtira obyekti kimi çıxış edir

√ qurğular,üsullar, maddələr, vaksinlər
• qurğular,üsullar
• kəşflər, əsərlər, maddələr
• düzgün cavab yoxdur
• qurğular, vaksinlər, kəşflər

234.  İnhisarlar haqqında status  adlanan imtiyazlar sistemi harada qəbul olunmuşdur?

• Almaniya
• Fransa
• Sovet İttifaqı
• ABŞ
√ İngiltərə



235. Hansı mülkiyyət növü patent hüququ ilə mühafizə olunur?

√ sənaye müllkiyyəti
• bədii mülkiyyət
• elmi mülkiyyət
• doğru cavab yoxdur
• ədəbi mülkiyyət

236. Hansı mülkiyyət növü müəllif hüququ ilə mühafizə olunur?

√ ədəbi, bədii, və elmi mülkiyyət
• ədəbi, elmi və sənaye mülkiyyəti
• sənaye və bədii mülkiyyət
• bütün cavablar doğrudur
• bədii, elmi və sənaye mülkiyyəti

237. Müəlliflik hüququnun əsas prinsiplərinə aid deyil:

• yaradıcılıq azadlığı
√ patentləşdirilmiş obyektdən istifadə üzərində müstəsna hüququn tanınması
• müəllifin şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının özgəninkiləşdirilə bilməməsi
• müəlliflik müqaviləsinin azadlığı
• müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqları ilə uzlaşması

238. Müəlliflik hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir:

• yalnız rəsmi qaydada patent qabiliyyətli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizə edilməsi
• təkcə patent verənlərin deyil, həm də ixtiraların həqiqi yaradıcılarının hüquq və mənafelərinin qorunması
√ yaradıcılıq azadlığı
• doğru cavab yoxdur
• patentləşdirilmiş obyektdən istifadə üzərində müstəsna hüququn tanınması

239. Patent hüququnun əsas prinsiplərinə aid deyil:

• patentləşdirilmiş obyektdən istifadə üzərində müstəsna hüququn tanınması
√ yaradıcılıq azadlığı
• təkcə patent verənlərin deyil, həm də ixtiraların həqiqi yaradıcılarının hüquq və mənafelərinin qorunması
• doğru cavab yoxdur
• yalnız rəsmi qaydada patent qabiliyyətli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizə edilməsi

240. Müəlliflik hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir:

• yaradıcılıq azadlığı
• müəllifin şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının özgəninkiləşdirilə bilməməsi
• müəlliflik müqaviləsinin azadlığı
√ bütün cavablar doğrudur
• müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqları ilə uzlaşması

241. Müəlliflik hüququnun əsas funksiyası sayılır:

√ elmi, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılması ilə bağlı fəaliyyətin stimullaşdırılması
• bədii-konstruktor həllərinin mühafizəsi
• təsərrüfatın təşkili və idarə edilməsi metodlarının yaradılması
• doğru cavab yoxdur
• texniki qərarların mühafizəsi

242. 1710-cu ildə İngiltərədə hansı qanun qəbul edilmişdir?

• Sənaye mülkiyyətinin qorunması haqqında Paris Konvensiyası



• Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatını (ÜİMT) təsis edən Konvensiya
√ “Kraliça Annanın statusu”
• doğru cavab yoxdur
• “İnhisarlar haqqında status”

243. Aşağıda sadalanan hansı mülkiyyət növü intellektual mülkiyyət sayılır?

• intellektual mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektləri
• mülki dövriyyə iştirakçılarının və onların istehsal etdikləri məhsulların fərdiləşdirilməsi vasitələri
• sənaye mülkiyyəti
• ədəbi, bədii və elmi mülkiyyət
√ bütün cavablar doğrudur

244. İntellektual mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektlərinə aiddir:

• xidməti və kommersiya sirləri
√ bütün cavablar doğrudur
• seleksiya nailiyyətləri
• səmərələşdirmə təklifləri
• inteqral mikrosxemlərin tipologiyası

245. İntellektual mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektlərinə aid deyil:

• səmərələşdirmə təkliflər
• seleksiya nailiyyətləri
• xidməti və kommersiya sirləri
√ firma adları
• inteqral mikrosxemlərin tipologiyası

246. Mülki dövriyyə iştirakçılarının və onların istehsal etdikləri məhsulların fərdiləşdirilməsi vasitələrinə aiddir:

• əmtəə nişanları
• əmtəələrin mənşə yerlərinin adı
√ bütün cavablar doğrudur
• xidmət nişanları
• firma adları

247. Mülki dövriyyə iştirakçılarının və onların istehsal etdikləri məhsulların fərdiləşdirilməsi vasitələrinə aid deyil:

• firma adları
• bütün cavablar doğrudur
• əmtəə nişanları
• əmtəələrin mənşə yerlərinin adı
√ inteqral mikrosxemlərin tipologiyası

248. Ümumdünya İntellekyual Mülkiyyət Təşkilatı neçənci ildən BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı sayılır?

• 1965
√ 1974
• 1993
• 1958
• 1967

249. İntellektual mülkiyyət anlayışı nədir

• azad yaradıcılıq formasıdır
√ xüsusi mülkiyyət və fərdi mülkiyyət arasında olan aralıq formadır
• yaradıcılığa inhisarın tətbiqi
• özündə xüsusi mülkiyyəti əks etdirir
• özündə fərdi mülkiyyəti əks etdirir



250. İntellektual mülkiyyətin əsas iqtisadi funksiyası

√ yaradıcılıq fəaliyyəti məhsulunun fərdiləşmiş xarakterini qoruyub saxlamaq
• fərdiləşmiş məhsulun cəmiyyət üzvüləri tərəfindən maneəsiz istifadəsi
• məhsulun ictimai əhəmiyyətinin qorunub saxlanılması
• düzgün cavab yoxdur
• məhsulun pul gəlirinin potensial mənbəyini qoruyub saxlamaq

251. Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

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

252. Müəllif hüququnun əsas vəzifələri

√ elmi, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılmasıilə bağlı fəaliyyətin hüquqi cəhətdən tanınmasının təmini cəmiyyətin maraqlarına uyğun
olaraq əsərlərdən geniş istifadə edilməsi üçün şəraitin yaradılması

• elmi, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılmasıilə bağlı fəaliyyətin hüquqi cəhətdən tanınmasının təmini
• yaradıcılığın azad olması, ədəbi və incəsənət əsərlərinin yaradılmasıilə bağlı   fəaliyyətin hüquqi cəhətdən tanınmasının təmini
• düzgün cavab yoxdur
• yaradıcılığın azad olması, müəllifin şəxsi maraqlarının cəmiyyətin maraqlqrı ilə uzlaşması

253.  Kraliça Annanın statusu  adlanan intellektual mülkiyyətin müdafiəsi qanunu harada qəbul edilmişdir

• Almaniya
√ İngiltərə
• Sovet Ittifaqı
• düzgün cavab yoxdur
• Fransa

254. Müəllif hüququ ilə hansı münasibətlər tənzimlənir?

• İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması
• Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması
• Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər
√ Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması
• Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

255. Mülki dövriyyə iştirakçılarının fərdiləşmiş vasitələrinə olan hüquqlar hansı mülkiyyəti özündə birləşdirir?

• İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması
√ Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması
• Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər
• Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması
• Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

256. Patent hüququ özündə hansı mülkiyyətləri birləşdirir?

√ İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması
• Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması
• Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər
• Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması
• Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

257. İstehsal sirlərinə olan hüquqlar hansı münasibətləri tənzimləyir?



• İxtiraların, sənaye nümunələrinin qorunması
• Firma adları, əmtəə nişanlarının qorunması
• Kifayət qədər yaradıcı olmayan münasibətlər
• Ədəbi, bədii, elmi mülkiyyətin qorunması
√ Kommersiya sirləri rejimi ilə qorunan münasibətlər

258. İntellektual mülkiyyət  hüququnun  pozulmasının hansı növləri mövcuddur?

• Vətəndaş hüququnun pozulması
• İnsan hüququnun pozulması
√ Müəllif hüququnun pozulması
• Beynəlxalq hüququnun pozulması
• İnzibati hüququnun pozulması

259. Rusiyada intellekyual mülkiyyət məsələləri ilə məşğul olan qanun necə adlanır?

• Patent üzrə federal institut
√ Sənaye mülkiyyəti üzrə federal institut
• Kommersiya sirləri üzrə ixtisaslaşmış təşkilat
• Intellekyual  mülkiyyət  üzrə dövlət akademiyası
• Intellekyual  mülkiyyət  üzrə beynəlxalq institut

260. İntellektual mülkiyyət  hüququnun  pozulmasının aşağıdakı növü mövcud deyil:

√ İnzibati hüququnun pozulması
• Patent  hüququnun pozulması
• Istehsal sahələrinə olan hüquqların pozulması
• Mülki dövriyyə iştirakçılarının fərdiləşmiş vasitələrinə olan hüquqlarının pozulması
• Müəllif hüququnun pozulması

261. əqli mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektlərinə aid deyil?

• kəşflər
√ əmtəə nişanları
• inteqral mikrosxemlərin tipologiyası
• səmərələşdirmə təklifləri
• kommersiya sirri

262. əqli mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektlərinə aiddir?

• əmtəə nişanları
√ kəşflər
• xidmət nişanları
• əmtəələrin mənşə yerlərinin adlar
• firma adları

263. Firmanın informasiya resurslarının əsasını təşkil edir

• biliklər, verilənlər
• düzgün cavab yoxdur
√ işgüzar biliklər, biznes informasiya, verilənlər
• işgüzar biliklər, biznes informasiya
• biznes informasiya, biliklər

264. Məhdud sayda insanların malik olduğu biliklər

√ mikro biliklər
• düzgün cavab yoxdur
• ümumi biliklər
• xüsusi növ biliklər



• makro biliklər

265. İnformasiyanın idarə olunmasına qoyulan tələblər

√ axtarış, təhlil, strukturlaşma, saxlanma, manipulyasiya
• düzgün cavab yoxdur
• axtarış, təhlil, saxlanma, ötürülmə
• axtarış, təhlil, strukturlaşma, manipulyasiya
• axtarış, təhlil, manipulyasiya

266. İşgüzar bilik, biznes-informasiya və informasiya verilənləri birlikdə nəyi təşkil edir?

• biznes resurslarını
• bütün cavablar doğrudur
• İnternet resurslarını
• bank resurslarını
√ informasiya resurslarını

267. Xarici informasiyaya aid deyil:

• rəqiblər haqqında informasiya
• tədarükçülər haqqında informasiya
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
√ əmək resursları haqqında informasiya
• bazar informasiyası

268. Xarici informasiyaya aid deyil:

• tədarükçülər haqqında informasiya
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
• bazar informasiyası
• rəqiblər haqqında informasiya
√ istehsal haqqında informasiya

269. Daxili informasiyaya aiddir:

√ istehsal haqqında informasiya
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
• tədarükçülər haqqında informasiya
• rəqiblər haqqında informasiya
• bazar informasiyası

270. İnformasiyanın xassələrindən biridir:

• kütləvilik
• bütün cavablar doğrudur
• diskretlik
• nəticəlilik
√ düzgünlük

271. Biliyin bazarda hansısa dəyərə malik olub-olmadığını əks etdirən meyarı göstərin:

√ bazar - qeyri-bazar
• eksplisit - implisit
• makro - mikro
• qeyri-sərbəst - ayrıca
• fərdi - qrup

272. Bauman cəmiyyətlərin hansı kateqoriyalarda müqayisə edir?



√ modern və postmodern
• yüngül və ağır
• bərk və maye
• yüngül və maye
• ağır və bərk

273. D.Bellin postsənaye nəzəriyyəsində yüksək gəlir nəyin hesabına əldə edilir?

• Innovasiyalar
√ Yeni bazarların yaranması
• Ticarətin inkişafı
• Postsənayenin inkişafı
• .Insan kapitalı

274. C.Helbreytin sənaye sistemində texnostruktur fəaliyyətinin əsas motivlərinə aiddir:

√ eyniləşdirmə və məqsədlərin uyğunlaşdırılması
• məcburetmə, məqsədə nail olma
• ideyaların işlənib hazırlanması, pul mükafatı
• məcburetmə, özünütəsdiq
• pul mükafatı, uyğunlaşma

275. Postsənaye cəmiyyəti nəzəriyyəsi kimə məxsusdur?

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

276. E.Tofflerin üçüncü dalğası neçə mərhələdən ibarətdir?

• 4
• 2
• 3
√ 7
• 5

277. Elektron kotec:

√ işçinin evində yerləşən iş yerinin zəruri telekommunikasiya vasitələri ilə təmin olunması
• işçilərin asudə vaxtının artırılması üsulu
• gənclərin istehsaldan uzaqlaşmasını aradan qaldıran üsul
• ailənin möhkəmlənməsi üsulu
• müasir infomasiya texnologioyası

278. Sivilizasiyanın inkişafını kim üç mərhələyə ayırmışdır?

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

279. Kastelsə görə hər cəmiyyət nə ilə xarakterizə olunur?

• istehsal üsulu
• səneyeçilik və informasionalizm
• kollektivçilik və istehsal üsulu
√ istehsal üsulu və inkişaf üsulu



• inkişaf üsulu

280. Helbreytə görə fəaliyyətin əsas motivləri sayılır:

• inandırma, eyniləşdirmə, məcburiyyət, pul mükafatı
• məcburiyyət, pul mükafatı, kapital qoyuluşu, iştirak
• məcburiyyət, kapital qoyuluşu, inandırma və eyniləşdirmə
√ məcburiyyət, pul mükafatı, eyniləşdirmə və məqsədlərin uyğunlaşdırılması
• inandırma, iştirak, eyniləşdirmə, məcburiyyət

281. Helbreytə görə müasir cəmiyyət ibarətdir:

• texnostrukturdan və sənaye cəmiyyətindən
• səneye sistemindən və texnostrukturdan
√ sənaye sistemindən və bazar sistemindən
• bazar sistemindən və texnostrukturdan
• sənaye cəmiyyətindən və bazar sistemindən

282. Postmodern dövründə proseslər?

• fərdiləşmişdir
• dinamikdir
√ qeyri-müəyyən və dinamikdir
• çevikdir
• qeyri müəyyəndir

283. Korporasiyanın yenidən müəyyənləşməsi – istehsal şəraitində hansı inqilabi dəyişikliklər baş vermişdir

• onlar “sosial çirklənmədə” – işsizlik, cəmiyyətin parçalanması və s. problemlərin dərinləşməsində günahkardırlar;
• korporasiya siyasi qərarların qəbuluna aşkar və ya qeyri – aşkar şəkildə təsir göstərir;
√ variantların hamısı doğrudur.
• cəmiyyət daha böyük həcmdə korporativ informasiyanın açıq giriş üçün aşkara çıxarılmasını tələb edir;
• korporasiyalar ətraf – mühiti çirkləndirir;

284. Postsənaye  cəmiyyətinin yaranması səbəbi aşağıdakı proses deyil:

• Əməyin kvalifikasiyasının rolunun artması istehsalın əsas vasitəsi kimi işçilərin kvalifikasiyasına gətirib çıxarır
√ Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi
• Maddi  baxımdan təchiz olunan insanların xidmətlərə tələbatı artır
• Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi
• Müasir iqtisadiyyat elə bir keyfiyyət əldə etmişdir ki, o yüksək səviyyəli təhsili olan insanların fəaliyyətini tələb edir

285. Postsənaye  cəmiyyətinin əsasında aşağıdakı proses durur:

• Informasiya-marketinq bazası əsasında informasiya-iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin həyata keçirilməsi
• Texnosfera, antroposfera və sosiosferanın qarşılıqlı təsiri nəticəsində noosferanın inkişafı
• ətraf mühitin enerjisinin alınmasına istiqamətlənmiş təsərrüfat alqoritmlərinin  sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması
√ Müasir iqtisadiyyat elə bir keyfiyyət əldə etmişdir ki, o yüksək səviyyəli təhsili olan insanların fəaliyyətini tələb edir
• Qlobal miqyasda yaradılmış rifahın istifadəçilər arasında bölüşdürülməsi

286. E.Tofflerin  Üçüncü dalğa  əsərində sivilizasiyanın hansı mərhələsi göstərilir?

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

287. V.İnozemtsevə görə postiqtisadiyyat cəmiyyətinə keçid cəmiyyətdə hansı əsaslı dəyişikliklərlə xarakterizə olunur?



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

288. E.Tofflerin üçüncü dalğasına aid olmayanı göstərin:

• Korporasiyanın yenidən müəyyənləşməsi
• Sosial yaddaşda keyfiyyət dəyişikliyinin baş verməsi
• Elektron inqilabın baş verməsi
√ Xüsusi mülkiyyətin aradan qalxması
• Elektron kotteclərin yaradılması

289. Kim keçmiş və indiki cəmiyyəti modern və postmodern kateqoriyalarında  müqayisə edir?

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

290. İnozemtsevə görə postiqtisadi cəmiyyət nədir?

√ Bu onunla xarakterizə olunur ki, insanın maraqları maddi maraqlar müstəvisi çərçivəsindən çıxır
• Bu intellektual kapitalın fiziki kapitalla müqayisədə rolunun artmasıdır
• O, sadə əməyin yaradıcı əməklə əvəz olunmasıdır
• Cəmiyyətin iqtisadi əsasının aradan qalxmasıdır
• İctimai qurğunun yeni tipinin sistemyaradıcı elementidir

291. Sənayeyəqədər cəmiyyət – bu:

• intellektual texnologiyanın dominant mövqe tutduğu cəmiyyət
• xidmətlərə əsaslanan cəmiyyət
• yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsiri
√ insanla təbiətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyət
• insan və maşının qarşılıqlı təsirinə əsaslanan cəmiyyət

292. Postsənaye cəmiyyəti - bu:

• sənayenin hasil edən sahələrinin təmin etdiyi cəmiyyət, resurslar
• azalan faydalı iş əmsalı və aşağı məhsuldarlıq qanunlarına tabe olan cəmiyyət
√ bilik cəmiyyəti
• yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsiri
• insanla təbiətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyət

293. Sənaye cəmiyyəti – bu:

• xidmətlərə əsaslanan cəmiyyət
• intellektual texnologiyanın dominant mövqe tutduğu cəmiyyət
√ yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsiri
• informasiya cəmiyyəti
• insanla cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyət

294. Üçüncü dalğaya hansı təzahür xarakterik deyil?

• Elektron inqilab
• kütləvi və qeyri-kütləvi istehsalın birləşməsi
• sosial yaddaşın keyfiyyət dəyişikliyi
• infosferanın meydana gəlməsi



√ sənaye inqilabı

295. Postsənaye cəmiyyəti terminini ilk dəfə kim tətbiq edib?

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

296. Helbreytə görə məcburiyyət nəylə əlaqəlıdir?

• kapitalla
• fərdin təşkilatın fəaliyyətində onun məqsədlərini özünün şəxsi maraqlarına uyğunlaşdırmaq üçün iştirakı
√ torpaqla
• fərd inanmalıdır ki, qrupun məqsədi onun şəxsi maraqlarından üstündür
• texnostrukturla

297. Cəmiyyətin sənayeyəqədər, sənaye və postsənaye cəmiyyətinə ayırmaları kimə aiddir?

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

298. Texnostruktur deyildir:

• qərarların qrup şəklində qəbulu mexanizmi
• planlaşdırmada ehtiyac duyulan müxtəlif təcrübə və bacarıqlara malik insanların məcmusu
√ eyni texniki biliklərə malik insanların məcmusu
• müxtəlif texniki biliklərə malik insanların məcmusu
• müasir sənaye texnologiyasında ehtiyac duyulan biliklərə malik insanların məcmusu

299. Postiqtisadi cəmiyyətə keçid cəmiyyətində  fundamental dəyişiklik deyildir?

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

300. Sənayeçilik nəyə istiqamətlənib?

√ iqtisadi artım
• informasiyanın işlənməsində daha yüksək səviyyəli çətinliklərin yığımı
• biliklərin toplanması
• texnoloji inkişaf
• iqtisadi inkişaf[yeni cavab]

301. İnformasionalizm nəyə istiqamətlənib?

• iqtisadi inkişaf
• buraxılışın maksimumlaşdırılması
√ texnoloji inkişaf
• sənaye inkişafı
• iqtisadi artım

302. Kastelsə görə yeni təşkilati məntiqin əsasında ... durur.



• texnostrukturun hazırlanması
• inkişafın informasiya üsuluna keçid
• sosial yaddaşda keyfiyyət dəyişikliyi
√ fordizmdən postfordizmə keçid
• şaquli inteqrasiyadan üfqi inteqrasiyaya keçid

303. E.Tofferin  Üçüncü dalğa  əsərində texnoinqlab hansı hadisələrlə xarakterizə olunur?

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

304. Qarşılıqlı təsir insanla maşının qarşılıqlı münasibətlərinə əsaslanır və enerjinin təbii ətraf mühitin texniki mühitə keçməsi üçün istifadə
olunması prosesinə əsaslanır. Bu ifadə cəmiyyətin hansı növünə xarakterikdir

• sənayeyə qədər
• cavabların heç biri doğru deyil
•  texnosfera
• postsənaye
√ sənaye

305. Cəmiyyət  insanlar arasında oyun  üzərində qurulmuşdur və bu cəmiyyətdə maşın texnologiyasının fonunda informasiyaya əsaslanan
intellektual texnologiya hökmran mövqeni tutur. Bu ifadə cəmiyyətin hansı növünə xarakterikdir

• sənayeyə qədər
• cavabların heç biri doğru deyil
• texnosfera
√ postsənaye
•  sənaye

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

• texnosfera
• cavabların heç biri doğru deyil
• sənaye
√ sənayeyə qədər
• postsənaye

307. Bekkerə görə insan kapitalının əsas növlərinə aiddir:

• Gəlir, təhsil, sağlamlıq
√ Ümumi biliklər, xüsusi biliklər, digər növ biliklər
• Ümumi biliklər, xüsusi biliklər, pul gəliri
• Pul gəliri, ümumi biliklər, intellektual mülkiyyət
• Bütün cavablar doğrudur

308. Siqnallar nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

309. İnsan kapitalı nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

• M. Spens



• Y. Şumpeter
√ H. Bekker
• E. Dyurkgeym
• F. List

310. Məhsuldar qüvvələr nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

311. Sahibkar-novator nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur

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

312. İnformasiya axtarışı nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

313.  Siyasi iqtisadın milli sistemi  kitabının müəllifi kimdir

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

314. F.List millətin nemətlər istehsal etmək bacarığını necə adlandırmışdır

• kretiv rifah
• istehlak prosesi
• insan kapitalı
√ məhsuldar qüvvələr
• daxili kapital

315. İlk dəfə insan kapitalı hansı alim tərəfindən işlənmişdir?

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

316. İnsan kapitalı nəzəriyyəsində Teodor Şultsun ideyaları hansı alim tərəfindən inkişaf etdirilmişdi?

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



317. İnsan kapitalı əmək resurslarından nə ilə fərqlənir?

• Sosial faktorlar
• Cəmiyyətin kreativ hissəsi
√ Təhsilə, elmə, sağlamlığa qoyulan investisiyalar
• Innovasiyalar
• Istehsal faktorları

318. M..Spenser hansı nəzəriyyəni yaratmışdır?

• firma
• informasiya axtarışı
√ siqnallar
• təkamül
• orqanik həmrəylik

319. İnsan kapitalı nəzəriyyəsi hansı baza nəzəriyyəsi əsasında yaranmışdır?

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

320. Q.Bekkerin insan kapitalı nəzəriyyəsində rolu nədən ibarət olmuşdur?

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

321. Sahibkarın motivlərinin 3-cü qrupuna aid edilir

• sahibkar öz mahiyyətinə görə, ənənə və vərdişlərə malik olmayan, sonradan yaranmış tipik, başqa sözlə cəmiyyətin fərdiləşdirilmiş bir
üzvüdür

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

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

√ yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır, bu davranışın təyinedici məqamına çevrilir.
• yeni kombunasiyaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir.

322. Sahibkarın motivlərinin 2-ci qrupuna aid edilir

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

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

• sahibkar öz mahiyyətinə görə, ənənə və vərdişlərə malik olmayan, sonradan yaranmış tipik, başqa sözlə cəmiyyətin fərdiləşdirilmiş bir
üzvüdür.

• yeni kombunasiyaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir.
• yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır, bu davranışın təyinedici məqamına çevrilir.

323. Sahibkarın motivlərinin 1-ci qrupuna aid edilir

• yeni kombunasiyaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir.

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

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



• yaradıcılıq sevinci ilə bağlıdır, bu davranışın təyinedici məqamına çevrilir

• sahibkar öz mahiyyətinə görə, ənənə və vərdişlərə malik olmayan, sonradan yaranmış tipik, başqa sözlə cəmiyyətin fərdiləşdirilmiş bir
üzvüdür.

324. Millətin rifahi sərvətin, mübadilə dəyərlərinin miqdarı ilə deyil məhsuldar qüvvələrin inkişaf dərəcəsi ilə şərtlənir. Bu fikir
aşağıdakılardan kimə mexsusdur

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

325. Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstərin

√ Postsənaye cəmiyyəti xidmətlərə əsaslanır.
• Postsənaye cəmiyyəti əqli əməyə əsaslanır.
• Postsənaye cəmiyyəti fiziki əməyə əsaslanır.
• Postsənaye cəmiyyəti yaradıcılığa əsaslanır.
• Postsənaye cəmiyyəti reklamlara əsaslanır.

326. Stiqlerə görə axtarışın optimal həcmi hansı səbəblərə görə dəyişə bilər?

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

327. Tranzaksiya xərcləri nədir?

• İşçilərin işə götürülməsi ilə bağlı xərclər
• İstehsal xərcləri
• Firmadaxili xərclər
• Bazar xərcləri
√ Sövdələşmənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclər

328. Bacarıqlı işçi ilə bacarıqsız işçini fərqləndirən  xüsusiyyətlər:

√ Bütün cavablar doğrudur
• bacarıqsız işçi təlim prosesində özündə neqativ emosiyalar hiss edir
• bacarıqlı işçinin daha az mənəvi məsrəfləri vardır, çünki təlim prosesi ona çox böyük zövq verir
• təhsil bacarıqsız işçiyə sərfəli deyildir, yəni təhsil ona yönələn xərcləri kompensasiya edə biləcək gəlirlər  axınını təmin etmir
• təhsil bacarıqlı işçiyə tam sərfəlidir, yəni təhsil ona yönələn xərcləri kompensasiya edə biləcək gəlirlər axınını təmin edir

329. Ümumi biliklərin qazanılmasında investor kimi kim çıxış edir?

• Işçinin işlədiyi müəssisə
√ Işçinin özü və ailəsi
• Sadalananların hamısı
• Dövlət
• İş təklif edən sahibkar

330. İnsan kapitalı nəyə bərabərdir?

• istifadə olunan avadanlıqlar və materiallara
• işçinin itirilmiş qazancına
• işçinin özünün sərf etdiyi vaxta
• başqaları tərəfindən həyata keçirilən müəllimlik fəaliyyətinə
√ təhsilə qoyulan investisiyaların miqdarına



331. Bu fikirlərdən hansı doğrudur?

• insan kapitalının xidmət müddəti insanın əmək həyatının davamlılıq ölçüsü ilə müəyyən edilir
√ Bütün cavablar doğrudur
• insan kapitalının sahibi onun istehsalda istifadəsi zamanı şəxsən iştirak etməlidir
• insan kapitalından gəlir əldə olunması üçün işçi öz əmək və qüvvəsini sərf etməlidir
• insan kapitalı, nə satıla, nə də vərəsəlik qaydasında verilə bilməz

332. H.Bekker insan kapitalının hansı xüsusiyyətini önə çəkir?

• [yeni cavab]Insan kapitalından gəlir əldə olunması üçün işçinin öz əmək və qüvvəsini sərf etməsi vacib deyildir
√ Insan kapitalının sahibi onun istehsalda istifadəsi zamanı şəxsən iştirak etməlidir
• doğru cavab yoxdur
• insan kapitalının xidmət müddəti insanın əmək həyatının davamlılıq ölçüsü ilə müəyyən edilmir
• Insan kapitalı həm satıla, həm də vərəsəlik qaydasında verilə bilər

333. Y.Şumpeterə sahibkar-novatorun fuksiyası nədən ibarətdir?

• Köhnə kombinasiyalardan istifadə etmək
• Bütün cavablar doğrudur
√ Yeni kombinasiyalar həyata keçirmək
• Istehlakçıların təlabatını ödəmək
• Mövcud norma və qaydalarla işləmək

334. Dyurkgeymə görə həmrəyliyin əsas növlərini göstərin:

• orqanik və informasiya
√ mexaniki və orqanik
• mexaniki və avtonom
• kişi və qadın
• sosial və təşkilati

335. F.Listə görə məhsuldar qüvvələrin həcminə təsir göstərən amillər hansılardır?

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

336. F. List məhsuldar qüvvələr dedikdə nəyi nəzərdə tutur?

√ millətin nemətlər istehsal etmək bacarığını
• millətin zənginliyi artırmaq bacarığını
• millətin nemətlər istehlak etmək bacarığını
• bütün variantlar
• millətin nemətlər bölüşdürmək bacarığını

337. İnformasiya məlumatları əldə etmək məqsədi ilə yaradılmış spesifik informasiya məhsulu necə adlanır?

√ informasiya texnologiyası
• yaradıcılıq resursu
• informasiya siqnalı
• informasiya qurğusu
• informasıya resursları

338. Axtarış nəticəsində əldə edilmiş fayda nəyə bərabərdir?

√ qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə



• qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin cəminə
• 0-a
• qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin nisbətinə
• qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin hasilinə

339. İnsan kapitalı  hansı faktorla izah olunur?

√ əmək resurslarının təhsil hissəsini, bilikləri əhatə edən iqtisadi inkişafın intensiv istehsal faktoru
• iqtisadi inkişafın sosial faktoru
• təhsilə qoyulan sərmayələrin toplusu
• əmək resurslarının təhsil hissəsini əhatə edən faktor
• insanın biliklərinin, bacarıqlarının toplusu

340. Q.Bekkerin insan kapitalı nəzəriyyəsində əsas xidməti nədən ibarətdir?

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

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

√ mexaniki
• təşkilati
• orqanik
• avtonom
• sosial

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

• təşkilati
• avtonom
√ orqanik
•  sosial
• mexaniki

343. Spens nəzəriyyəsində təhsil haqqında siqnalın təsiri nəyə əsaslanır?

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

344. Axtarış nəticəsində əldə edilən mənfəət nəyə bərabərdir?

• alınan əmtəənin başlanğıc və minimal qiymətləri arasındakı fərqin onun həcminin hasilinə bərabərdir.
• Düzgün cavab yoxdur
• tranzaksiya xərclərinə
• axtarış məsrəflərinə
√ qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə bərabərdir.

345. Axtarış nəticəsində əldə olunun qənaət nəyə bərabərdir?

• qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə bərabərdir
• doğru cavab yoxdur
√ alınan əmtəənin başlanğıc və minimal qiymətləri arasındakı fərqin onun həcminin hasilinə bərabərdir.



• axtarış məsrəflərinə
• sorğu-sual edilən satıcıların optimal sayına

346.
Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin
məsafədən toplanması, məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən nəzarət. Bu ifadə aşağıdakılardan
hansına aiddir,

• marketinq
√  xidmət
• giriş logistikası
• istismar
• çıxış logistikası

347.
Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur, şəbəkə texnologiyaları və kollektiv işin avtomatlaşdırılmasının proqram
vasitələri dünyanın istənilən nöqtəsindən iştirakçılara məlumat serverində informasiya mübadiləsi aparmaq imkanı verir. Bu ifadə
virtual komandanın hansı xüsusiyyətinə aiddir,

√ hüdudsuzluq
• anonimlik
•  istismar
• xidmət
• transendentallıq

348.

Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada iştirak etmək imkanı verir, çünki texnologiyalar elə hazırlanır ki, virtual komandaya cəlb
olunmuş şəxslərə dair məlumatları gizlətmək və hətta  komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək mümkün olsun, ənənəvi komanda
təhlükəsizliklə bağlı problemlər qarşısında müdafiəsizdir, çünki şəxslərarası birbaşa ünsiyyətə əsaslanır. Bu ifadə virtual komandanın
hansı xüsusiyyətinə aiddir,

•  istismar
√ anonimlik
• hüdudsuzluq
• transendentallıq
• xidmət

349.

Layihənin planı hansı elementlərdən ibarətdir,
1. layihənin təsviri
2. planlaşdırma
3. büdcə
4. nəticə
5. müddətlər

• 1,2,4
• 1,2,3
• 1,4,5
√ 1,3,5
• 2,4,5

350. Spensin siqnallar nəzəriyyəsində təhsil haqqında siqnalın təsiri hansı amillərin qarşılıqlı təsirinə əsaslanmışdır?

• təhsil müddəti və iş stajı
• doğru cavab yoxdur
• təhsil müddəti və professional hazırlıq
• məhsuldarlıq və təhsil müddəti
√ təhsilə çəkilən məsrəflər və işçinin qabiliyyəti

351. Aşağıda sadalananlardan hansılar ali həzzə aiddir: 1) incəsənət həzzi; 2) dostluq həzzi; 3) hisslərin həzzi; 4) yaddaşın həzzi; 5)
yüngülləşmənin həzzi

• 3 və 5
√ 1,2 və 4
• 1, 3 və 4
• 1, 2 və 3
• 1 və 5



352. Aşağıda sadalananlardan hansılar aşağı həzzə aiddir: 1) incəsənət həzzi; 2) dostluq həzzi; 3) hisslərin həzzi; 4) yaddaşın həzzi; 5)
yüngülləşmənin həzzi

√ 3 və 5
• 1, 2 və 3
• 1, 3 və 4
• 3, 4 və 5
• 2 və 3

353. İctimai rifahın xüsusiyyətlərinə aid deyildir:

• variantlardan heç biri
• rəqabətsizlik
√ dövrülük
• eynivaxtlılıq
• istisnasızlıq

354. Cəmiyyətin informasiya resursları bunlardır:

• informasiya məhsulları və informasiya texnologiyaları
• informasiya verilənləri və informasiya məhsulları
• yaradıcılıq resursları və baza bilikləri
• informasiya məhsulları və yaradıcılıq resursları
√ informasiya verilənləri və yaradıcılıq resursları

355. Faydalılıq -........

• İnsanın həyat fəaliyyətinin son məqsədinin həzz olduğunu bildirən fəlsəfədir
• İnsanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin inteqral qiymətidir
• Cəmiyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifah qiymətlərinin cəmidir
√ Predmetin və ya hadisənin konkret insanın rifahının yüksəlməsinə səbəb olmaq qabiliyyətidir
• İnsanın ali fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olmayan duyğulardır

356. Gedonizm nədir?

• Predmetin və ya hadisənin konkret insanın rifahının yüksəlməsinə səbəb olmaq qabiliyyəti
• İnsan rifahının rasional qiymətləri
√ İnsanın həyat fəaliyyətinin son məqsədinin həzz olduğunu bildirən fəlsəfə
• İnsanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin inteqral qiyməti
• İnsanın ali fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olmayan duyğular

357.  Rifah  anlayışı eyni vaxtda həm iqtisad elminə, həm də .......   aiddir.

• Mədəniyyətinə
•  Riyaziyyata
• İnformatikaya
• İncəsənətə
√ Etikaya

358.  …....... insanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin inteqral qiymətidir.

• Fərdi yanaşma
• İctimai tərəqqi
• Kreativ rifah
√ Fərdi rifah
• Monetar rifah

359. Həzzin və rifahın qarşılıqlı əlaqəsi problemi müasir iqtisad elmində neçə yanaşma çərçivəsində araşdırılır



• 5
• 6
• 2
√ 3
• 4

360. İctimai rifah neçə xüsusiyyətə malikdir

• 5
• 6
• 2
√ 3
• 4

361. Dolayı məhsul mübadiləsində informasiya özünü hansı formada təzahür edir

• bazar mübadiləsi
√ mədəniyyət vasitəsilə mübadilə
• barter
• istehlak
• ünsiyyət

362. Birbaşa məhsul mübadiləsində informasiya özünü hansı formada təzahür edir,

• barter
• istehlak
• mədəniyyət vasitəsilə mübadilə
• bazar mübadiləsi
√ ünsiyyət

363. Rəssamlıq və arxitektura informasiyanın hansı növünə aid edilir

• sözlü
• səsli
• yazılı
• şifahi
√ vizual

364. Elm və ədəbiyyat informasiyanın hansı növünə aid edilir,

√ sözlü
• yazılı
•  şifahi
• vizual
• səsli

365. Gedonizm aiddir:

• fərdi rifah
• maddi rifah
√ utilitar rifah
• kreativ rifah
• monetar rifah

366. Rifahın istifadəçilərinin sayının artması onun istehlakının individual həcmini heç kəs üçün azaltmır. Bu ifadə rifahın hansı xüsusiyyətinə
malikdir

√ Rəqabətsizlik
• Dövrülük
• İstisnasızlıq



• Eynivaxtlılıq
• Variantlardan heç biri

367. İctimai rifahın xassələrinə aid deyil:

• rəqabətsizlik
• doğru cavab yoxdur
• istisnaedilməzlik
• eynivaxtlılıq
√ dövrilik

368. İnformasiyanın qeyri-əmtəə xüsusiyyətlərinə aiddir:

• əvəzsiz istehlak imkanı
• istehlakın qeyri-məhdudluğu
• alıb satmaya məhdudiyyətlərin olması
√ satınalmadan öncə istehlak imkanı
• birgə istehlak imkanı

369. Cəmiyyətin informasiya resursları -:

• informasiya məhsulları və informasiya texnologiyalarıdır
√ informasiya məlumatları və yaradıcılıq resurslarıdır
• informasiya məlumatları və informasiya məhsullarıdır
• yaradıcılıq resursları və baza bilikləridir
• informasiya məhsulları və yaradıcılıq resurslarıdır

370. Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstərin

• Gedonizm – dincəlmək insanın həyat fəaliyyətinin son məqsədi olduğunu təsdiq edən fəlsəfədir.
• Gedonizm – pul əldə etməyin insanın həyat fəaliyyətinin son məqsədi olduğunu təsdiq edən fəlsəfədir.
√ Gedonizm – zövq almaq hissinin insanın həyat fəaliyyətinin son məqsədi olduğunu təsdiq edən fəlsəfədir.
• Gedonizm – informasiya almağın insanın həyat fəaliyyətinin son məqsədi olduğunu təsdiq edən fəlsəfədir.
• Gedonizm – yaradıcılıqla məşğul olmağın insanın həyat fəaliyyətinin son məqsədi olduğunu təsdiq edən fəlsəfədir.

371. İnsanın yaradıcı şəxsiyyət kimi formalaşması üsulunu göstərin:

√ informasiya mübadiləsi
• informasiya resursları
• əmtəə mübadiləsi
• nitq mübadiləsi
• informasiya texnologiyaları

372. Gəlirlərin  qeyri-bərabərliyi paradoksu,  öhdədə olanın ölümü  paradoksu,  təsərrüfat müdirəsinin toyu  paradoksu,  kitablar- araq
paradoksu,  yağ-toplar  paradoksu və  məsrəflər- nəticələr  paradoksu ......

• Utilitarist rifahın paradokslarıdır
• Kreativ rifahın paradokslarıdır
• İctimai rifahın paradokslarıdır
• Fərdi rifahın paradokslarıdır
√ Monetar rifahın paradokslarıdır

373. İnformasiya cəmiyyətində məhsulun üstünlük təşkil edən növü hansıdır?

√ İnformasiya məhsulu
• informasiya texnologiyası
• yaradıcılıq resursu
• informasiya resursu
• fərdin yaradıcılıq qabiliyyəti



374. ............cəmiyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifahlarının cəmidir. Cümləni tamamlayın

• institutsional rifah
• qedonizm
• fərdi rifah
• monetar rifah
√ ictimai kreativ rifah

375. Monetar rifahın paradoksları aşağıdakılardan hansıdır

• “məsrəflər-nəticələr” paradoksu
√ variantların hamısı doğrudur
• gəlirlərin bərabərsizliyi paradoksu
• .“himayədə olanın ölümü” paradoksu
• “kitablar-araq” paradoksu

376. İnformasiya məhsulu hansı hallarda ictimai rifah kimi çıxış edir

√ variantların hamısı doğrudur.

• Cəmiyyət adı altında verilən informasiya məhsulunu yaradıcı fəaliyyətinin resursu qismində istifadə etməyə qadir olan və mədəniyyət
sferasında informasiya mübadiləsinin iştirakçıları olan fərdlər çoxluğu başa düşüldükdə.

• Cəmiyyətin bütün üzvləri qeyri–bazar tipinə aid olduqda;
• İnformasiya ötürülməsində tranzaksiya xərcləri 0-a bərabər olduqda
• İnformasiya məhsulu qismində bilik çıxış etdikdə;

377. Təcrübədə informasiya məhsulunun istehlakçılarının sayı və ondan istifadənin intensivliyi hansı amillərlə müəyyən edilir

• İnformasiyaya olan ictimai tələbat.
• İnformasiya məhsulu qismində bilik çıxış etdikdə
• Informasiyanın ötürülməsində tranzaksiya xərcləri.
• Fərdlərin davranış xarakteri.
√ variantların hamısı doğrudur.

378. Cəmiyyətin bütün üzvləri rifahdan eyni vaxtda istifadə etməyə başlayırlar, yəni rifahın faydalı effekti bir anlığa yayılır. Bu ifadə rifahın
hansı xüsusiyyətinə malikdir,

• Dövrülük
• Rəqabətsizlik
√ Eynivaxtlılıq
• İstisnasızlıq
• Variantlardan heç biri

379. Cəmiyyətin heç bir üzvünü ictimai rifahdan istifadə etmək imkanından məhrum etmək olmaz. Bu ifadə rifahın hansı xüsusiyyətinə
malikdir

√ İstisnasızlıq
• Eynivaxtlılıq
• Dövrülük
• Rəqabətsizlik
• Variantlardan heç biri

380. İctimai kreativ rifah .......

• İnsanın həyat fəaliyyətinin son məqsədinin həzz olduğunu bildirən fəlsəfə
• İnsan rifahının rasional qiymətləri
√ Cəmiyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifah qiymətlərinin cəmidir
• İnsanın ali fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olmayan duyğular
• İnsanın həyat fəaliyyətinin bütün aspektlərinin inteqral qiyməti

381. Fikirlərdən düzgün olmayanı müəyyən edin:



√ informasiya verilənləri insanın ali fəaliyyəti nəticəsində yaranır
• informasiya verilənləri onların istifadəsi zamanı məhv olmurlar
• informasiya verilənləri yarandığı andan simasızlaşır
• informasiya verilənləri müxtəlif insanlar tərəfindən onların şəxsi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq müxtəlif cür izah edilir
• informasiya verilənləri insanın aşağı fəaliyyəti nəticəsində yaranır

382. Kreati dəyər bərabərdir:

• yaradıcı fəaliyyət nəticəsində yaranan məhsulun məcmu dəyəri
• yaradıcı işçinin əmək dəyəri
• fərdin aşağı fəaliyyət müddətinin artmasına
• onun istehsalına sərf olunan yaradıcı əməyin həcminə
√ verilən rifahın istehlakı ilə bağlı ali fəaliyyət müddətinin artmasına

383. İctimai kreativ rifah – bu:

√ cəmiyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifahının yekun həcmi
• bütün sadalanan variantlar
• cəmiyyətin bütün yaradıcı üzvlərinin rifah qiymətinin cəmi
• cəmiyyətin bütün üzvlərinin maddi və yaradıcı dəyərlərinin məcmusu
• cəmiyyət üzvlərinin ali fəaliyyətinin davamlılığının cəmi

384. Mülahizələrdən hansı doğrudur?

√ kreativ rifah konsepsiyası institusionaldır
• utilitar və monetar rifah konsepsiyaları institusionaldır
• kreativ və utilitar rifah konsepsiyası fərdidir
• sadalanan variantlardan heç biri
• kreativ rifah konsepsiyası fərdidir

385. A.Piquya görə rifah iki komponentdən əmələ gəlir:

• iqtisadi və kreativ rifah
• utilitar və iqtisadi rifah
• monetar və kreativ rifah
√ iqtisadi və qeyri- iqtisadi rifah
• utilitar və qeyri-iqtisadi rifah

386. İnformasiya iqtisadiyyatında Rifah kateqoriyası ibarətdir:

• utilitar, maddi, ictimai
• fərdi, ictimai, institusional
• fərdi, monetar, kreativ
• utilitar, maddi, kreativ
√ utilitar, monetar, kreativ

387. İnformasiya iqtisadiyyatı kateqoriyalarına aid deyildir:

• istehsal
• kapital
• rifah
√ istehlak
• bölgü

388. İnformasiyanın qeyri-əmtəə xüsusiyyətinə aiddir:

• pulsuz istehlak imkanı
• təkrar satılmasına məhdudiyyət
√ alışdan əvvəl istehlak imkanı



• müştərək istifadə imkanı
• qeyri-məhdud istehlakı

389.

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

• 1, 3, 6
√ 3, 4, 6
• 3,5, 6
• 2, 4, 5
• 2, 3, 5

390. Kreativ rifah nəzəriyyəsində dəyərin əsas nəzəriyyələri:

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

391. Monetar rifah paradoksuna aid deyil:

• “gəlirlərin qeyri-bərabərliyi” paradoksu
• “məsrəflər-nəticələr” paradoksu
√ “ pullar – şərab” paradoksu
• “yağ-toplar” paradoksu
• “himayədə olanın ölümü” paradoksu

392. Fikirlərdən hansı doğrudur?

• rifahın müəyyən olunmasına fərdi yanaşma – insanın mahiyyəti uzun tarixi dövr ərzində institutların inkişafının təhlilindən çıxarılır
√ Sadalananlardan heç biri
• institusional yanaşma – insanların ümumi kefiyyətlərinin aşkara çıxarılmasına imkan vermir
• fərdi yanaşma - diqqəti cəmiyyətdəki ənənələrə, etik normalara cəmləyir
• rifahın müəyyən olunmasına institusional yanaşma – fərdin rifahının qiymətləndirilməsi yükü insanın özünə həvalə edilir

393. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas kateqoriyaları:

• istehsal, bölgü, mübadilə, kapital
• sadalanan variantlardan heç biri
• istehsal, bölgü, rifah, istehlak
√ istehsal, bölgü, rifah, kapital
• istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak

394. İnformasiya cəmiyyətində iqtisadi hakimiyyətin üstünlük təşkil edən amili hansıdır?

• yaradıcılıq resursu
• informasiya resursu
• İnformasiya məhsulu
• informasiya texnologiyası
√ fərdin yaradıcılıq qabiliyyəti

395. Mənbə aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir

• Pul
• Məqsəd



√ Inkişaf
• Investisiyalar
• Vaxt

396. Mənbə aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir

• Pul
• Vaxt
• Məqsəd
• Inkişaf
√ Investisiyalar

397. Ölçü vahidi aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir

• Pul
• Məqsəd
• Inkişaf
• Investisiyalar
√ Vaxt

398. 1.Ölçü vahidi aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir

√ Pul
• Məqsəd
• Inkişaf
• Investisiyalar
• Vaxt

399. Postsənaye cəmiyyətində iqtisadi hakimiyyətin dominantlıq edən amili hansıdır?

• fiziki güc
√ yaradıcı qabiliyyəti
• sadalanan variantlardan heç biri
• sahibkarlıq qabiliyyəti
• miras qalmış titul

400. Sənayeyə qədərki cəmiyyətdə iqtisadi hakimiyyətin dominantlıq edən amili hansıdır?

• fərdin yaradıcı qabiliyyəti
• sahibkarlıq qabiliyyəti
√ miras qalmış titul
• sadalanan variantlardan heç biri
• fiziki güc

401. Bu fikirlərdən hansı doğrudur: Daxili kapital.....

• natural-maddi formaya malikdir
• bütün sadalananlar
• fərdə münasibətdə xarici obyektləri özündə birləşdirir
• onun sahibinin bilavasitə iştirakı olmadan işləyə bilir
√ satıla, vərəsə verilə, ötürülə bilməz

402. Bu fikirlərdən hansı doğrudur: Xarici kapital...

• maddi formaya malik deyil
• satıla, vərəsə verilə, ötürülə bilməz
• onun sahibinin bilavasitə iştirakı zamanı işləyir
• sosial kapitaldan törəmə deyil
√ satıla, vərəsə verilə, ötürülə bilər



403. Kapitalın ikinci təsnifatında nemətin dəyərinin ölçülməsinin əsas yanaşmasına aid deyildir:

√ kreativ
• utilitar
• dəyər
• natural-zaman
•  natural-maddi

404. Birinci təsnifata görə kapital bölünür

• daxili, xarici, kreativ
• kreativ, sosial-kreativ, mənəvi
• ictimai, fərdi, kreativ
• maddi, mənəvi, kreativ
√ daxili, xarici, sosial

405. Kapitalın təsnifatına utilitar yanaşma:

• verilən yanaşmanın insanın daxili kapitalının qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilməsindən yaranır
• kapital və onun tərəfindən yaradılan nemətlərin eynicinsliyi ilə bağlı fikirdən yaranır
• nemətin dəyərinin onun bazar qiyməti ilə eyni olması fikrindən yaranır
• variantlardan heç biri
√ nemətin dəyərinin onun bu fərdə təmin etdiyi faydalılıq və ya məmnunluqla eyniyyət təşkil etməsindən yaranır

406. Kapitalın təsnifatına dəyər yanaşma:

• nemətin dəyərinin onun bu fərdə təmin etdiyi faydalılıq və ya məmnunluqla eyniyyət təşkil etməsi fikrindən yaranır
• variantlardan heç biri
• kapital və onun tərəfindən yaradılan nemətlərin eynicinsliyi ilə bağlı fikirdən yaranır
√ nemətin dəyəri onun bazar dəyəri ilə eyniliyi fikrindən yaranır
• nemətin dəyəri fərdin yaradıcı xərclərinin miqdarı ilə eyniliyi fikrindən yaranır

407. Kapitalın təsnifatına natural-maddi yanaşma:

• nemətin dəyərinin onun bu fərdə təmin etdiyi faydalılıq və ya məmnunluqla eyniyyət təşkil etməsi fikrindən yaranır
• nemətin dəyərinin fərdin yaradıcı xərclərinin miqdarı ilə eyniliyi fikrindən yaranır
• variantlardan heç biri
√ kapital və onun tərəfindən yaradılan nemətlərin eynicinsliyi ilə bağlı fikirdən yaranır
• nemətin dəyərinin onun bazar qiyməti ilə eyni olması fikrindən yaranır

408. Bu fikirlərdən handı doğrudur: Kreativ kapitalın istifadə olunmuş həcmi....

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

409. Fikirlərdən hansının doğru olmadığını müəyyən edin: Sosial kapital....

• fərdə münasibətdə xarici obyektləri özündə birləşdirir
• bütün sadalananlar
• fərdin digər insanlarla onlar tərəfindən alınan nemətlər axınına təsir edən əlaqələr sistemidir
√ fərdin dostluq, ailə və işgüzar əlaqələri onun sosial kapitalına aid deyildir
• sosial kapitalın məhsuldarlığı onun xarici insan komponentlərinin tərkibi və keyfiyyətindən asılıdır

410. Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsü növbəti amillərlə müəyyən olunur:

√ bioloji və sosial
• psixoloji və sosial



• davranış və bioloji
• mədəni və sosial
• psixoloji və bioloji

411. Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsünü müəyyən edən amillərə aiddir:

• bioloji və yaradıcı
• mənəvi və sosial
• maddi və sosial
√ bioloji və sosial
• mənəvi və fiziki

412. Meritokratiya hansı cəmiyyətə aiddir?

• sənayeyə qədərki
• sadalanan variantlardan heç biri
• ibtidai
√ informasiya
• sənaye

413. Gəlirin rolu aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir

√ Məqsəd
• Vasitə
• Öz-özünə artma
• Amartizasiya
• Investisiyalar

414. İbtidai cəmiyyətdə hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır

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

415. İnformasiya cəmiyyətində hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır

• demokratiya
• variantların heç biri doğru deyil
• oliqarxiya
√ meritokratiya
• aristokratiya

416. Sənaye cəmiyyətində hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır

• variantların heç biri doğru deyil
• oliqarxiya
• meritokratiya
√ demokratiya
• aristokratiya

417. Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır

√ aristokratiya
• oliqarxiya
• meritokratiya
• demokratiya
• variantların heç biri doğru deyil



418. İbtidai cəmiyyətdə hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır

• aristokratiya
• demokratiya
√ variantların heç biri doğru deyil
• oliqarxiya
• meritokratiya

419. İnformasiya cəmiyyətində hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır

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

420. Sənaye cəmiyyətində hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır

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

421. Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır

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

422. İnformasiya cəmiyyətində üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır

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

423. Sənaye cəmiyyətində üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır

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

424. Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır

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

425. İbtidai cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır

√ həyatı təmin edən predmetlər
• variantların heç biri doğru deyil



• informasiya məhsulu
• əmtəə
• maddi nemət

426. Zamanında dəyişiklik aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir

• Məqsəd
• Vasitə
√ Öz-özünə artma
• Amartizasiya
• Investisiyalar

427. Zamanında dəyişiklik aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir

• Məqsəd
• Öz-özünə artma
√ Amartizasiya
• Investisiyalar
• Vasitə

428. Gəlirin rolu aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir

• Məqsəd
• Öz-özünə artma
• Amartizasiya
• Investisiyalar
√ Vasitə

429. Şəxslərarası kapital – bu....

• kreativ kapital
• daxili kapital
• ictimai kapital
• daxili kapital
√ sosial-kreativ kapital

430. Kreativ kapitaldan istifadə effektliyi hansı nisbətə bərabərdir:

• istifadə olunmuş kreativ kapitalın həcminin potensial kreativ kapitalın həcminə
• istifadə olunmuş kreativ kapitalın həcminin yaradılan informasiya məhsullarının həcminə
• potensial kreativ kapitalın həcminin fərdin yaradıcılıq həddinin kəmiyyətinə
√ istifadə olunmuş kreativ kapitalın həcminin fərdin yaradıcılıq həddinin kəmiyyətinə
• fərdin yaradıcılıq fəaliyyəti müddətinin yaradılan informasiya məhsullarının həcminə

431. Avtonom kreativ kapital nədir?

• fərdin kreativ əlaqələrinin artırılması gedişində yığılmış kreativ kapitalının həcmi
• variantlardan heç biri
√ fərdin əvvəlki kreativ əlaqələrinin itirilməsindən sonra saxlanılan kreativ kapitalının həcmi
• yaradıcı işçilərin ayrılıqda kreativ kapitalının həcmi
• potensial və istifadə olunmuş kapital arasında fərq kimi yaranmış kreativ kapitalın həcmi

432.

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

√ 2, 4
• 3, 4
• 1, 4



• 1, 2
• 1, 3

433. Patent hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir:

• patentləşdirilmiş obyektdən istifadə üzərində müstəsna hüququn tanınması
• yalnız rəsmi qaydada patent qabiliyyətli ixtira hesab edilmiş araşdırmaların mühafizə edilməsi
√ bütün cavablar doğrudur
• həm patent sahibinin, həm də cəmiyyətin maraqlarının ağlabatan balansının gözlənilməsi
• təkcə patent verənlərin deyil, həm də ixtiraların həqiqi yaradıcılarının hüquq və mənafelərinin qorunması

434. İntellektual mülkiyyət - ...:

• yaradıcı fəaliyyətin nəticələri, habelə onlara bərabər tutulan obyektlər üzərində həm şəxsi, həm də əmlak xarakterli müstəsna hüquqların
məcmusudur

√ bütün cavablar doğrudur
• xüsusi mülkiyyətlə fərdi mülkiyyətin arasında olan formadır
• xüsusi və fərdi mülkiyyət formalarının xarakterik cəhətlərinə malikdir
• intellektual fəaliyyətin nəticələri üzərində həm şəxsi, həm də əmlak xarakterli müstəsna hüquqların məcmusudur

435. Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında qanun ibarətdir

• 4 bölmədən və 41 maddədən
• 5 bölmədən və 46 maddədən
• 7 bölmədən və 40 maddədən
• 6 bölmədən və 42 maddədən
√ 5 bölmədən və 47 maddədən

436. Müəllif hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir

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

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

437. İntellektual mülkiyyət özündə hansı mülkiyyət növlərini birləşdirir

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

438. "Əqli mülkiyyət" termini ilk olaraq kimlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır?

• Helbert, Kastels, Sumpeter
• Helbert, Kastels, Russo
• Volter, Helbert, Russo
√ Volter, Didro, Russo
• Didro, Kastels, Toffler

439. Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir

• xüsusi növ biliklərə
√ firmanın fəaliyyəti birbaşa ondan asılı olsun
• intiutsiyaya əsaslanan biliklərə
• işgüzar biliklərə
• düzgün cavab yoxdur



440. İşgüzar biliklər

√ məqsədyönlü istiqamətlənmiş fəaliyyətlə bağlı toplanməş potensialdır
• verilənlər əsasında formalaşmış biliklərdir
• təhlillər toplusu
• xüsusi növ biliklərdir
• ümuminöv biliklərdir

441. Daxili informasiyanın əsas növləri

√ istehsal, əmək resursları, daxili maliyyə
• tədarükçülər
• makroiqtisadi və geosiyasi
• vergiqoyma və tənzimləmə
• istehsal, daxili maliyyə

442. Xarici informasiyanın əsas növləri hansılardır

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

443. Makroiqtisadi və geosiyası informasiya özündə hansı informasiyanı birləşdirir

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

444.  İstehsal haqqında informasiya özündə hansı məlumatları birləşdirir

√ istehsal qüvvələri, məsrəflər, tullantılar, keyfiyyətlə bağlı
• düzgün cavab yoxdur
• istehsal qüvvələri, tullantılar, daxili maliyyə bazarları
• istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti, məsrəflər, keyfiyyətlə bağlı
• istehsal qüvvələri, məsrəflər, dünya maliyyə bazarları

445. İnformasiya ilə bağlı işlər hansı hissələrdən ibarətdir

• düzgün cavab yoxdur
• informasiyanın redaktəsi, saxlanması
• axtarış, işlənmə, saxlanma
• axtarış, informasiyanın bir formadan digər formaya salınması
√ daxil olma, komunikasiya, informasiyaya giriş

446. Bilik vərdişlərinə aiddir

√ biliklərin əldə edilməsi, yaradılması, tətbiqi
• yeni bilik mənbələrinin axtarışı, tətbiqi
• biliklərin yaradılması, tətbiqi
• biliklərin əldə edilməsi, tətbiqi
• düzgün cavab yoxdur

447. İnformasiya ilə bağlı işlərə aiddir:

√ daxilolma, kommunikasiya, emal



• mühafizə, təhlükəsizlik, saxlanma
• axtarış, etibarlılıq, kommunikasiya
• təhlükəsizlik, giriş, çıxış
• axtarış, çıxış, təhlükəsizlik

448. İfadəni tamamlayın:  Bilik vərdişləri işçinin bilikləri əldə etmək və yaratmaq vərdişləridir, ... vərdişləridir

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

449. Bilik vərdişlərinə malik işçilər hansı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunurlar?

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

450. Qlobal menecment paradiqmasının əsas tərkib hissəsini göstərin:

• prosesin reinjinirinqi
√ bütün cavablar doğrudur
• güzəştlərin aradan qaldırılması
• şirkətlərin daxilində fəaliyyət göstərən bazarlar
• tam müştəri yönümü

451.

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

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

452. biliklərin tədbiqi vərdişləri…............ Cümləni tamamlayın.

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

• variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
• təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;

• yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və
biliklərin əldə edilməsi vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq;

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

453. biliklərin təşkili vərdişləri…............ Cümləni tamamlayın.

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

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

• təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;
• variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

• yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və
biliklərin əldə edilməsi vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq;



454. biliyin yaradılması vərdişləri…............ Cümləni tamamlayın.

• təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;
• variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

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

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

√ yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və
biliklərin əldə edilməsi vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq;

455. biliklərin əldə edilməsi vərdişləri .......... Cümləni tamamlayın.

√ təhsillə əlaqəlidir, bu vərdişlərə prioritetləri təyin etmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını müəyyənləşdirmək bacarığı aiddir;

• yeni biliklərin törəməsi üçün informasiyanın təhlili və tədqiqatların layihələndirilməsi kimi sahələrdən ibarətdir. Bu vərdişlərin və
biliklərin əldə edilməsi vərdişlərinin bir məqsədi vardır- mövcud fərdi və qrup biliklərini tamamlamaq;

• variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

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

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

456. Daxili informasiyanın əsas növlövlərinə aiddir?

• bazar informasiyası
• kənar maliyyə informasiyası
• tədarükçülər haqqında informasiya
√ istehsal haqqında informasiya
• rəqiblə haqqında informasiya

457. Kənar informasiyanın əsan növlərinə aid deyil?

• bazar informasiyası
• kənar maliyyə informasiyası
• tədarükçülər haqqında informasiya
√ istehsal haqqında informasiya
• rəqiblə haqqında informasiya

458. İmplisit biliklər hansı biliklərdir

√ müəmmalı, təşkilatlandırılmamış
• düzgün cavab yoxdur
• bazar dəyərinə malik olan biliklər
• fərdin iş yerinə gətirdiyi və ya məsələnin həllində tətbiq etdiyi
• aydın təşkilatlandırılmış

459. Eksplisit biliklər hansı biliklərdir

√ aydın təşkilatlanmış biliklər
• düzgün cavab yoxdur
• iqtisadi siyasi biliklər
• bazar dəyərinə malik olan biliklər
• müəmmalı, təşkilatlandırılmamış

460. Qlobal menecment paradiqması

• qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş sistemdir
√ düzgün cavab yoxdur
• milli dəyərlərin qorunduğu sistemdir
• milli dəyərlərin qorunduğu və inkişaf etdirildlyi sistemdir



• milli maraqların üstün tutulduğu sistemdir

461. Doğru mülahizəni göstərin:

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

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

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

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

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

462. Doğru mülahizəni göstərin:

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

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

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

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

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

463. İşgüzar bilik ... :

• axtarış, təhlil, strukturlaşdırma, saxlanma və manipulyasiyadır
• bilik yaradılması üçün hərəkətə gətirilməmiş “xammal” ehtiyatlarıdır
• firmanın fəaliyyətinin nəticələrinin asılı olduğu informasiyadır
√ əlaqələndirilmiş məqsədyönlü fəaliyyət üçün toplanmış potensialdır

• işlənmiş və cəmləşdirilmiş, sonra isə rəhbərlik tərəfindən qərarların qəbulu üçün bilavasitə və ya potensial faydalı olan məlumatlar
şəklində qavranılacaq üsulla təqdim edilən məlumatlardır.

464. Dövlət təhsili vəsaitləri ilə təmin olunur, məhdud sayda adamların sahib olduğu xüsusi biliklərdir, arifmetikanın əsasları bu biliyə aid
nümunədir. Bu ifadə biliyin hansı növünə aid edilir,

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

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

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

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

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



467.
Bu bilik-aydın, təşkilatlandırılmış bilikdir, bilik-müəmmalı, təşkilatlandırılmamış bilikdir. Onun mahiyyəti növbəti təsdiqdə özünü tapır:
Biz sözlə ifadə edə biləcəyimizdən daha çox bilirik , ənənəvi düşüncə biliyin digər formalarını yalnız ona görə təcrid edə və ya zəiflədə
bilər.  Bu ifadə biliyin hansı növünə aid edilir,

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

468.  biliklərə malik işçilər in çeviklik xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir,

• bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də
menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır.

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

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

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

• işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.

469.  biliklərə malik işçilər in hakimiyyəti xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir,

• bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də
menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır.

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

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

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

• işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.

470.  biliklərə malik işçilər in virtual məkandakı daimi məşğuliyyət xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir,

√ işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.

• bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də
menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır.

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

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

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

471.  biliklərə malik işçilər in fərdiçilik xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir,

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

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

√ bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də
menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır.

• işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.

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

472.  biliklərə malik işçilər in daimi təlim xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir,

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

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

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

• bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də
menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır.

• işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.



473.  biliklərə malik işçilər in dəstəyin zəruriliyi xüsusiyyətinə aşağıdakı ifadələrdən hansı aiddir,

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

√

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

• bu kateqoriyaya aid işçilərin malik olduğu vərdişlərin və hazırlıqların müxtəlif kombinasiyaları onları fərdiyyətçiyə çevirir, ona görə də
menecment onlara prosesin eynicinsli elementi kimi deyil, bir fərd kimi yanaşmalıdır.

• işə nəzarəti və monitorinqi çətinləşdirir.

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

474.
Biliklər məhsulda cəmləşmişdir və onun başlıca komponentlərindən birini təmsil edir, onlar öz-özünə istifadə oluna bilməz, bilik
məhsuldan ayrılmış və məhsuldan asılı olmayaraq, istifadə oluna bilər, məhsulların bö yük əksəriyyətinə biliklərin hər ikisinin
formasının müəyyən elementləri məxsusdur. Bu ifadə biliyin hansı növünə aid edilir,

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

475. Avtoishehsal nədir?

• heç biri
• istehlak etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi
√ istehsal etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi
• avtomabil istehsalı
• təkrar istehsal

476. Reinjinirinqin tətbiq olunmadığı sahələr hansılardır?

• məsələnin və biliklərin reinteqrasiyası
• məsələnin və işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası
• biliklərin reinteqrasiyası
• işçi qüvvəsinin və biliklərin reinteqrasiyası
√ virtual komandanın  və  intellektual mülkiyyətin reinteqrasiyası

477. Kinetik sahibkarlıq nədir?

√ Qərarların qəbuluna ənənəvi proqnozlaşdırma metodlarından istifadə etməyən yanaşmadır
• Sahibkarlıq konsepsiyasında keçmiş meyillərin ekstrapolyasiyası metodlarından istifadə edilməsi
• Düzgün cavab yoxdur
• Işçini, sadəcə,  qabiliyyətinə və təcrübəsinə görə işə götürmək
• Meyilləri, orta kəmiyyətləri, ən çox ehtimal olunan fərziyyələri və i.a. qabaqcadan söyləmək

478. Prosesin idarə edilməsinin ənənəvi sxemində əks-əlaqənin rolu nədir?

• Alıcını real prosesə cəlb etmək
• Düzgün cavab yoxdur
√ Alıcının müəssisədən ayrı düşməsinə yol verməmək
• Məhsulun təkrar layihələndirilməsi
• Alıcını və onun əhatəsini tanımaq ücün məlumatları toplamаq

479. Prosesin inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas xüsusiyyəti nədir?

√ İstehlakcılarla istehsalcıları bir prosesdə birləşdirmək
• Düzgün cavab yoxdur
• İstehlakcılarla sərbəstlik vermək
• Istehsalcılara sərbəstlik vermək



• İstehlakcılarla istehsalcıları biri birindən təcrid etmək

480. Prosyumer anlayışının mənası nədir?

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

481. Renjinirinqin tətbiqi sahələri

• Məsələnin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası; istehsalatın reinteqrasiyası;
• Işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası;
√ Məsələnin reinteqrasiyası, işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, biliklərin reinteqrasiyası.
• Istehsalatın reinteqrasiyası, işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, təhsilin reinteqrasiyası;
• Işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası;

482. Renjinirinqin əsas amilləri hansılardır?

• Informasiya texnologiyalarının və sistemlərinin imkanları, radikal dəyişiklik,  yeni səmərəli proseslərin yaradılması
• Proses təfəkkürü, həddən artıq ehtiyatlı yanaşma
√ Proses təfəkkürü, radikal dəyişiklik, informasiya texnologiyalarının və sistemlərinin imkanları.
• Radikal dəyişiklik, yeni səmərəli proseslərin yaradılması
• Yeni səmərəli proseslərin yaradılması, proses təfəkkürü, həddən artıq ehtiyatlı yanaşma

483. Məsələnin reinteqrasiyası nədir,

√ daha kiçik proseslərin yarımməsələlərini və onlarla bağlı fəaliyyətləri daha iri inteqrasiyallaşmış bloklara və komplekslərə birləşdirir,
hissələrin, komponentlərin, seqmentlərin sayını azaldır və onlardan məhsullar və proseslər təşkil edir;

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

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

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

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

484. İşçi qüvvəsinin reinteqrasiyası nədir,

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

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

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

• daha kiçik proseslərin yarımməsələlərini və onlarla bağlı fəaliyyətləri daha iri inteqrasiyallaşmış bloklara və komplekslərə birləşdirir,
hissələrin, komponentlərin, seqmentlərin sayını azaldır və onlardan məhsullar və proseslər təşkil edir;

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

485. Biliklərin reinteqrasiyası nədir,

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

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

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

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

• daha kiçik proseslərin yarımməsələlərini və onlarla bağlı fəaliyyətləri daha iri inteqrasiyallaşmış bloklara və komplekslərə birləşdirir,
hissələrin, komponentlərin, seqmentlərin sayını azaldır və onlardan məhsullar və proseslər təşkil edir;



486. Reinjinirinq prinsiplərinin tətbiqi  təşkilati struktur  və inzibati işçilərin funksiyalarının təşkilində hansı dəyişikliklərlə nəticələnməlidir?

√ Ierarxikdən üfiqiyə, katiblikdən liderliyə;
• Düzgün cavab yoxdur
• Üfiqidən ierarxikliyə, liderlikdən katibliyə;
• Ierarxikdən üfiqiyə, liderlikdən katibliyə;
• Üfiqidən ierarxikliyə, katiblikdən liderliyə;

487. Reinjinirinq prinsiplərinin tətbiqi  işçilərin rolu və işə hazırlığın təşkilində hansı dəyişikliklərlə nəticələnməlidir?

√ Nəzarət altında icradan müstəqil qərarların qəbuluna, məşqlərdən təhsilə;
• Düzgün cavab yoxdur
• Müstəqil qərarların qəbulundan nəzarət altında icraya, təhsildən məşqlərə;
• Nəzarət altında icradan müstəqil qərarların qəbuluna, təhsildən məşqlərə;
• Müstəqil qərarların qəbulundan nəzarət altında icraya, məşqlərdən təhsilə;

488. Layihələrin idarə edilməsi necə işarə olunur,

• TT
√ PM
• PT
• TM
• PP

489. İnnovasiyalar üçün maneələrin növləri hansılardır,

• daxili və xarici
• daxili və xüsusi
√ kənar və daxili
• kənar və yaxın
•  ümumi və xüsusi

490. Korporativ kompüter şəbəkələrində iş necə adlanır,

•  MYCIN
√  CSCW
• DARPA
•  ESPRIT
• DENDRAL

491.
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər
endirməyə imkan yaradır,   Paralel layihələndirmə  sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib hazırlanması üzrə çarpaz
fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir,

• marketinq
• xidmət
• istismar
√ giriş logistikası
• çıxış logistikası

492. Innovasiyaların aşağıdakı növü mövcud deyil?

• Texnoloji
• Marketinq
√ Elmi
• Təşkilatı
• Sosial

493. Aşağıda sadalananlardan layihə planının məcburi elementi olmayanı göstərin:



• Layihənin təsviri
• Bütün cavablar doğrudur
√ Risklərin idarə olunması
• Aralıq və son müddətlər
• Büdcə və müddətlər

494. Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstərin:

• Yaradıcı düşüncə
√ Makroinnovasiyalar
• İnnovasiya cəmiyyəti
• İnnovasiyaların idarə edilməsi
• İnnovasiya təfəkkürü

495. Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstərin:

• İnnovasiya təfəkkürü
• Yaradıcı düşüncə
√ Baza innovasiyaları
• İnnovasiya cəmiyyəti
• İnnovasiyaların idarə edilməsi

496. İxtira nədir?

• İnformasiya texnologiyaları sahəsində ideyalardır
• Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə ideyalardır
√ Laboratoriya şəraitində fəaliyyət göstərən ideyadır
• Yeni ideyaların yaradılması və tətbiqi hesabına müəssisənin iqtisadi potensialında məqsədyönlü dəyişiklikdir
• İdeyanın ağlabatan  məsrəflərlə geniş tətbiqidir

497. İnnovasiya nədir?

√ İdeyanın ağlabatan  məsrəflərlə geniş tətbiqidir
• Yeni texnologiyalar sahəsində ideyalardır
• Yeni texnologiyaların tətbiqidir
• Laboratoriya şəraitində fəaliyyət göstərən ideyadır
• İndiyədək məlum olmayan və  reallığa çevrilən ideyadır

498. Hansı konsepsiyaya əsasən biliklərə firmanın qeyri-maddi aktivi kimi baxılır?

• Virtual korporasiya
• Virtual komanda
• Kompüter korporasiyası
√ Biliklər korporasiyası
• Komanda işi olan firma

499. İqtisadi innovasiya anlayışı ilk dəfə hansı əsərdə işlənilmişdir?

• “Postsənaye cəmiyyəti”
• “Siqnallar nəzəriyyəsi”
• “Postiqtisadi cəmiyyəti
√ “İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi”
• “Üçüncü dalğa”

500. İqtidai innovasiaya anlayışı kim tərəfindən verilmişdir?

• F.Maxlub
• T.Stouner
√ Y.Şumpeter



• R.Karts
• Y.Xayaşi


