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1. İnformasiya cəmiyyətində insanın son məqsədi nə hesab olunur?

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

2. İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi meyarı nəzəri cəhətdən kimin tərəfindən əsaslandırılmışdır?

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

3. İnformasiya cəmiyyətinin əmək meyarı nəzəri əsasını kimin əsərlərində tapmışdır?

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

4. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsiplərinə aid deyil:

• Lokal yanaşma
• Psixoloji yanaşma
• Şəxsi yanaşma
√ Ümumi yanaşma
• Empirik yanaşma

5. Aşagıda sadalanan metodoloji prinsiplərdən hansi İnformasiya iqtisadiyyatına aiddir?

• lokal yanaşma
• empirik yanaşma
• psixoloji yanaşma
• şəxsi yanaşma
√ bütün cavablar doğrudur

6. Aşağıdakılardan hansı informasiya cəmiyyətinin meyarı deyil?

• kreativ
• iqtisadi
√ texniki
• məkan
• bütün cavablar doqrudur

7. İqtisadi dominant nədir?

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

8. Hansı iqtisadçı alim ilk dəfə kreativ meyarı iqtisadi inkişafın başlıca amili hesab etmişdir?



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

9. İnstitusionalizm iqtisadi məktəbində iqtisadi dominant nədir?

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

10. İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi meyarından ilk dəfə kim istifadə etmişdir?

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

11. İnformasiya cəmiyyətinin meyarları hansılardır?

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

12. İnformasiya iqtisadiyyatında rifahın dəyəri nə ilə müəyyən olunur?

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

13. İnformasiya cəmiyyəti sosial faktora görə:

• İnformasiya iqtisadiyyatında resurs, xidmət məhsul kimi əsas faktor rolunda çıxış edir
• İnformasiya mədəni dəyərinin qiymətlənməsi kimi çıxış edir
• İstehsalatda, müəssisələrdə geniş tətbiq olunan informasiya texnologiyaları kimi çıxış edir
√ İnformasiya həyat şəraitini dəyişən əsas stimulyator kimi çıxış edir
• Düzgün variant yoxdur

14. İnformasiya iqtisadiyyatına keçilməsinin əsas şərti nədir?

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

15. İnformasiya iqtisadiyyatı hansı baza fənlərilə əlaqəli öyrənilir?

• İqtisadi nəzəriyyə, Mikro-makro iqtisadiyyat, Informatika, Dünya iqtisadiyyatı, Mühasibat uçotu
• İqtisadi nəzəriyyə, tarix, informasiya texnologiyaları, bank işi, mühasibat uçotu, iqtisadi təhlil
• Fəlsəfə, iqtisadi nəzəriyyə, audit, maliyyə, statistika
• İqtisadi nəzəriyyə, riyaziyyat, tarix, fəlsəfə, informasiya texnologiyaları



√ İqtisadi nəzəriyyə, Sosiologiya, Mikro-makro iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, fəlsəfə, əməyin iqtisadiyyatı

16. İnformasiaya cəmiyyətinin əsas məhsulları nədir?

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

17. Merkantilizm məktəbinin banisi kimdir?

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

18. Fiziokratiya məktəbinin banisi kimdir?

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

19. Beynəlxalq informasiya cəmiyyəti günü hansı tarixdədir?

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

20. İnformasiya iqtisadiyyatı termini neçənci illərdə geniş elmi dövriyyəyə daxil olmuşdur?

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

21. İnformasiya iqtisadiyyatı termininin meydana gəlməsi kimin adı ilə bağlıdır?

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

22. Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstərin:

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

23. İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsiplərinə aid deyil:



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

24. İqtisadiyyatın əsas metodoloji meyarlarına aid deyil:

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

25. İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsipi olan lokal yanaşmaya aiddir?

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

26. İnformasiya iqtisadiyyatında empirik yanaşmada:

• hər bir cəmiyyətdə və dövrdə universal qanunların mövcud olma imkanına yol verilmir
• fərdin şəxsi keyfiyyətlərinin müxtəlifliyi onların sosial qruplarda birləşməsinə səbəb olur
• iqtisadi göstəricilər insanların subyektiv qiymətləndirmələrinə əsaslanır
• fərdin iqtisadi davranışında onun psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınır
√ iqtisadi göstəricilər insanların subyektiv qiymətləndirmələrinə əsaslanır

27. İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsipi olan şəxsi yanaşmaya aiddir?

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

28. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsiplərinə aid deyil?

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

29. İqtisadiyyatın sosiallaşması terminini elmə kim gətirmişdir?

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

30. İnformasiya iqtisadiyyatında istifadə edilən əsas metod hansıdır?

• Sistem metodu
• Sintez və təhlil metodu
• İqtisadi-riyazi metod
• Deduktiv metod



√ İnduktiv metod

31. Əmək aspektinə əsasən iqtisadi insan və kreativ insan modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir?

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

32. Məqsəd aspektinə əsasən iqtisadi insan və kreativ insan modellərinin müqayisəli təhlili hansı formada təzahür edir?

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

33. İnformasiya cəmiyyətində insanın son məqsədi nə hesab olunur?

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

34. İnformasiya iqtisadiyyatının prinsiplərini kim müəyyən etmişdir?

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

35. İnformasiya cəmiyyətində hansı əmək məhsuldar sayılır?

• fiziki
• bütün cavablar sefdir
• ixtisassız
√ yaradıcı
• mexaniki

36. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsipləri hansılardır?

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

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

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

38. D.Bellə görə sənayeyəqədərki cəmiyyət – bu:



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

39. M.Kastelsə görə informasionalizm nəyə istiqamətlənib?

• iqtisadi inkişafa
• buraxılışın maksimumlaşdırılmasına
• iqtisadi artıma
• sənaye inkişafına
√ texnoloji inkişafa

40. M. Kastelsə görə sənayeçilik nəyə istiqamətlənib?

• biliklərin tətbiqinə
• biliklərin toplanmasına
√ iqtisadi artıma
• texnoloji inkişafa
• iqtisadi inkişafa

41. M.Kastelsə görə hər cəmiyyət nə ilə xarakterizə olunur?

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

42. Postsənaye cəmiyyəti - bu:

• yeniləşmiş təbiətlə insanın qarşılıqlı təsirinə əsaslanan cəmiyyətdir
• insanla təbiətin qarşılıqlı təsiri ətrafında qurulmuş cəmiyyətdir
• azalan faydalı iş əmsalı və aşağı məhsuldarlıq qanunlarına tabe olan cəmiyyətdir
• sənayenin hasil edən sahələrinin təmin etdiyi cəmiyyətdir
√ bilik cəmiyyətidir

43. Texnostruktur deyildir:

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

44. Üçüncü dalğaya hansı təzahür xarakterik deyil?

• elektron inqilab
• kütləvi və qeyri-kütləvi istehsalın birləşməsi
• sosial yaddaşın keyfiyyət dəyişikliyi
√ sənaye inqilabı
• infosferanın meydana gəlməsi

45. Postsənaye cəmiyyəti terminini ilk dəfə kim tətbiq edib?

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



• E.Toffler

46. C.Helbreytə görə məcburiyyət nəylə əlaqəlıdir?

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

47. C.Helbreytə görə fəaliyyətin əsas motivləri sayılır:

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

48. C.Helbreytə görə müasir cəmiyyət ibarətdir:

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

49. Postsənaye cəmiyyəti nəzəriyyəsi kimə məxsusdur?

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

50. Cəmiyyət insanlar arasında oyun üzərində qurulmuşdur və bu cəmiyyətdə maşın texnologiyasının fonunda informasiyaya əsaslanan
intellektual texnologiya hökmran mövqe tutur. Bu ifadə hansı cəmiyyət üçün xarakterikdir?

• sənaye
• doğru cavab yoxdur
• texnosfera
• sənayeyə qədər
√ postsənaye

51. E.Tofflerin üçüncü dalğasına hansı təzahür xarakterik deyil?

• kütləvi və qeyri-kütləvi istehsalın birləşməsi
• sosial yaddaşda keyfiyyət dəyişikliyi
• elektron inqilab
√ sənaye inqilabı
• infosferanın meydana gəlməsi

52. E.Tofflerin üçüncü dalğasına aid olmayanı göstərin:

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

53. C.Stiqlerə görə axtarış nəticəsində əldə edilən fayda nəyə bərabərdir?



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

54. C.Stiqlerə görə axtarış nəticəsində əldə olunun qənaət nəyə bərabərdir?

• axtarış məsrəflərinə
• sorğu-sual edilən satıcıların optimal sayına
• doğru cavab yoxdur
• qənaətin miqdarı ilə axtarış məsrəflərinin fərqinə
√ alınan əmtəənin başlanğıc və minimal qiymətləri arasındakı fərqin onun həcminin hasilinə

55. İnformasiya axtarışı nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

56. Sahibkar-novator nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

57. Məhsuldar qüvvələr nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

58. İnsan kapitalı nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

59. Siqnallar nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur?

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

60. C.Stiqlerə görə axtarışın optimal həcmi hansı səbəblərə görə dəyişə bilər?

√ Bütün cavablar doğrudur
• reklam
• alıcının topladığı təcrübə



• qiymətlərin vaxta görə dəyişməsi
• informasiyanın birləşməsi

61. Tranzaksiya xərcləri nədir?

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

62. Bacarıqlı işçi ilə bacarıqsız işçini fərqləndirən xüsusiyyətlər hansıdır?

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

63. Ümumi biliklərin qazanılmasında kim investor kimi çıxış edir?

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

64. İnsan kapitalı nəyə bərabərdir?

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

65. İnsan kapitalına dair bu fikirlərdən hansı doğrudur?

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

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

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

67. Y.Şumpeterə görə sahibkar-novatorun funksiyası nədən ibarətdir?

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

68. R.Kouza görə firmanın optimal ölçüsünü müəyyən edən faktoru göstərin:



• hazır məhsulun qiyməti
• sabit xərclərin həcmi
• bazarın payı
• satış həcmi
√ istehsal amillərinin qiymətləri

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

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

70. E.Dyurkgeymə görə həmrəyliyin əsas növlərini göstərin:

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

71. H.Bekkerə görə insan kapitalının əsas növlərinə aiddir:

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

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

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

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

√ millətin nemətləri istehsal etmək bacarığını
• millətin zənginliyi artırmaq bacarığını
• millətin nemətləri istehlak etmək bacarığını
• millətin nemətləri bölüşdürmək bacarığını
• millətin nemətləri bölüşdürmək bacarığını

74. 1982-ci ildə sənaye strukturlarının, bazarların fəaliyyətinin, habelə dövlət tənzimləməsinin səbəb və nəticələrinin tədqiqinə görə
iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alan alim kimdir?

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

75. 1991-ci ildə transaksiya məsrəfləri və mülkiyyət hüquqları ilə bağlı problemlərə dair əsərinə görə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alan
alim kimdir?

• E.Dyurkgeym



• V.İnozemtsev
• D.Bell
• M.Kastels
√ R.Kouz

76. Mikroiqtisadi təhlilin tətbiq sferasının genişləndirdiyinə görə iqtisadiyyat sahəsi üzrə Nobel mükafatı alan alim kimdir?

• V.İnozemtsev
• D.Bell
• E.Toffler
√ H.Bekker
• M.Kastels

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

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

78. Gəlirin rolu aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir?

• Amortizasiya
• Öz-özünə artma
• İnvestisiyalar
• Vasitə
√ Məqsəd

79. Meritokratiya hansı cəmiyyətə aiddir?

• ibtidai
• doğru cavab yoxdur
• sənaye
√ informasiya
• sənayeyə qədərki

80. Şəxsi keyfiyyətlərin bölgüsü növbəti amillərlə müəyyən olunur:

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

81. Aşağıda sadalananlardan hansı kreativ kapital konsepsiyası ilə insan kapitalı konsepsiyasının fərqləndirici cəhətləri deyil:

• kapitalın yaranması
• ölçü vahidləri
• gəlirin rolu
√ yaradıcı həddin ölçüsü
• zamanla dəyişiklik

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

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



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

• fərdin yaradıcı həddindən çoxdur
• kreativ kapitalın potansial həcminin kəmiyyətini üstələyir
• doğru cavab yoxdur
• fərdin həyat fəaliyyəti şəraitindən asılı deyildir
√ fərdin həyat fəaliyyəti şəraitindən asılıdır

84. Kapitalın təsnifatına natural-maddi yanaşma:

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

85. Kapitalın təsnifatına dəyər yanaşma:

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

86. Kapitalın təsnifatına utilitar yanaşma:

• 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 etməsində
• verilən yanaşmanın insanın daxili kapitalının qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilməsindən yaranır

87. İctimai kreativ rifah – bu:

• cəmiyyətin bütün yaradıcı üzvlərinin rifah qiymətinin cəmidir
• bütün sadalanan variantlar doğrudur
• cəmiyyətin bütün üzvlərinin maddi və yaradıcı dəyərlərinin məcmusudur
• cəmiyyət üzvlərinin ali fəaliyyətinin davamlılığının cəmidir
√ cəmiyyətin bütün üzvlərinin fərdi rifah qiymətlərinin cəmidir

88. Gedonizm fəlsəfəsi aiddir:

• maddi rifaha
• kreativ rifaha
√ utilitarist rifaha
• monetar rifaha
• fərdi rifaha

89. A.Piquya görə rifah hansı komponentlərdən əmələ gəlir?

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

90. Utilitar rifah hansı amillərdən asılıdır?

• şəxsi



• rasional
• emosional
• emosional və şəxsi
√ emosional və rasional

91. İ.Bentamın fikrincə, aşağıda sadalananlardan hansılar ali həzzə aiddir: 1) incəsənət həzzi; 2) dostluq həzzi; 3) hisslərin həzzi; 4)
yaddaşın həzzi; 5) yüngülləşmənin həzzi

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

92. İ.Bentamın fikrincə, aşağıda sadalananlardan hansılar ibtidai həzzə aiddir: 1) incəsənət həzzi; 2) dostluq həzzi; 3) hisslərin həzzi; 4)
yaddaşın həzzi; 5) yüngülləşmənin həzzi

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

93. İqtisadi rifah nəzəriyyəsi hansı ingilis iqtisadçısı tərəfindən yaradılmışdır?

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

94. Rifah kateqoriyasının növləridir:

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

95. İnformasiya məhsulunun istehlakçılarının sayı və onun istifadəsinin intensivliyi növbəti amillərlə təyin olunur:

• informasiyaya şəxsi tələbatla
• fərdlərin davranış xarakteri və informasiyaya şəxsi tələbatla
• fərdlərin davranış xarakteri ilə
• informasiyaya ictimai tələbatla
√ fərdlərin davranış xarakteri və informasiyaya ictimai tələbatla

96. İctimai rifahın xüsusiyyətlərinə aid deyildir:

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

97. İnformasiyanın qeyri-əmtəə xüsusiyyətinə aiddir:

• pulsuz istehlak imkanı
• təkrar satılmasına məhdudiyyət
• müştərək istifadə imkanı



√ alışdan əvvəl istehlak imkanı
• qeyri-məhdud istehlakı

98. Cəmiyyətin informasiya resursları bunlardır:

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

99. Aşağıda sadalananlardan doğru olanı göstərin:

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

100. İnsanın yaradıcı şəxsiyyət kimi formalaşması üsulunu göstərin:

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

101. Zamana görə dəyişmə aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir?

• Öz-özünə artma
• İnvestisiyalar
• Vasitə
√ Amortizasiya
• Məqsəd

102. Gəlirin rolu aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir?

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

103. İnsanlar bir-birinə etimad bəslədikdə, qrupda ən yüksək səviyyəli ... yaranır.

• ünsiyyət
√ yekdillik
• prinsipiallıq
• məsuliyyət
• inkişaf

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

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



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

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

106.
İnsanın tələbatları məna etibarilə tarixi inkişafın qlobal tendensiyalarının təsiri altında formalaşan ictimai həyatın institusionallaşdırılmış
normalarıdır, əgər bu norma fərd tərəfindən zəif institusinallaşdırılıbsa, o bu cür tələbat hiss etmir. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin
hansı aspektinə aiddir?

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

107.
İnsanın mahiyyəti onun yaradıcılıq bacarıqlarındadır, sivilizasiyanın inkişafının qlobal tendensiyaları ümumi yaradıcılıq fəaliyyətinin
həcminin artırılmasından və məcmu ibtidai fəaliyyətin həcminin ixtisar edilməsindən ibarətdir. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin
hansı aspektinə aiddir?

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

108. Muxtar  kreativ kapital nədir?

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

109. Şəxslərarası kapital – bu ...

• daxili kapitaldır
• ictimai kapitaldır
√ sosial-kreativ kapitaldır
• xarici kapitaldır
• kreativ kapitaldır

110. Tələbat ali fəaliyyətdə insanın mütləq tələbatıdır. İkinci dərəcəli tələbatlar sadəcə olaraq ali fəaliyyətə yardımçı olurlar, ancaq
öz-özlüyündə mütləq tələbatı ödəmirlər. Bu ifadə kreativ rifah nəzəriyyəsinin hansı aspektinə aiddir?

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

111. Monetar rifah paradoksuna aid deyil:

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



112. Mənbə aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir?

• Məqsəd
• Pul
• İnvestisiyalar
• Vaxt
√ İnkişaf

113. Mənbə aspektində insan kapitalı hansı formada təzahür edir?

√ İnvestisiyalar
• İnkişaf
• Vaxt
• Pul
• Məqsəd

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

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

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

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

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

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

117. Kapitalın ikinci təsnifatında nemətin dəyərinin ölçülməsinin əsas yanaşmasına aid deyil:

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

118. Birinci təsnifata görə kapital bölünür:

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

119. İbtidai cəmiyyətdə hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır?

• sahibkarlıq fəaliyyəti



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

120. İnformasiya cəmiyyətində hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır?

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

121. Sənaye cəmiyyətində hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır?

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

122. Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır?

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

123. İbtidai cəmiyyətdə hakimiyyət sistemi aşağıdakılardan hansıdır?

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

124. İnformasiya cəmiyyətində hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır?

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

125. Sənaye cəmiyyətində hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır?

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

126. Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə hakimiyyət amili aşağıdakılardan hansıdır?

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



127. İnformasiya cəmiyyətində üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır?

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

128. Sənaye cəmiyyətində üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır?

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

129. Sənayeyəqədərki cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır?

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

130. İbtidai cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən rifah aşağıdakılardan hansıdır?

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

131. Zamana görə dəyişmə aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir?

• Məqsəd
√ Öz-özünə artma
• İnvestisiyalar
• Amortizasiya
• Vasitə

132. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak məhsulu hansı vahidlərlə ölçülür?

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

133. İnformasiya iqtisadiyyatında gəlirin artması ilə fərd ixtisara salmır:

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

134. Şəbəkə nemətinin xassəsidir:

• son mədaxilin ixtisar olunması



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

135. Şəbəkə neməti .... təminatı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

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

136. İctimai kreativ rifah neçə göstərici ilə xarakterizə olunur?

• 4
• 6
• 5
√ 2
• 3

137. Klub neməti hansı xassəyə malikdir?

• kütləvilik
• rəqabətsizlik
√ istisnaedilməzlik
• faydalılıq
• mümkünlük

138. Klub nemətlərinə aiddir:

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

139. Klub tarazlığı hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

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

140. Yaradıcı sahibkarın məqsədi nədir?

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

141. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının xassəsi deyil:

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



142. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak nəzəriyyəsində resursdur:

• məhsul
• vaxt
• nemət
√ pul gəliri
• əmək

143. Ənənəvi iqtisadiyyatın istehlak nəzəriyyəsində məqsəd funksiyasıdır:

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

144. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının xassəsi deyil:

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

145. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının əsas funksiyalarıdır:

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

146. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak məhsulu dedikdə nə başa düşülür?

• fərdin ali fəaliyyətinin həcmi
• fərdin insanın ali fəaliyyətinin peşəkarlığı
• fərdin ali fəaliyyətinin səviyyəsi
√ fərdin müəyyən dövr ərzində ali fəaliyyətinin müddəti
• fərdin ali fəaliyyətinin keyfiyyəti

147. İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyası hansı parametrdən asılıdır?

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

148. İnformasiya iqtisadiyyatında fərdin ali fəaliyyət prosesi dedikdə nə başa düşülür?

• istehsalın nəticəsi
• predmetlərin istehsal prosesi
• yaradıcı istehlakın nəticəsi
√ vahid istehsal-istehlak prosesi
• predmetlərin istehlak prosesi

149. İctimai kreativ rifah hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

• rifah indeksi və işlərin təhsil səviyyəsi



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

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

• keynsçilik nəzəriyyəsində rifahın multiplikatoru
• kreativ gəlir multiplikasiyası
• doğru cavab yoxdur
• keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatoru
√ kreativ rifahın multiplikasiyası

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

• keynsçilik nəzəriyyəsində rifah multiplikatoru
• doğru cavab yoxdur
• kreativ rifah multiplikasiyası
√ keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatoru
• kreativ gəlir multiplikasiyası

152. İqtisadi inkişafın amili deyil:

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

153. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlar neçə qrupa bölünür?

• 3
• 7
• 6
√ 4
• 5

154. İqtisadiyyatın sektor modellərinə aid deyil:

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

155. Keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatoru modelində gəlir hansı qanunauyğunluqla artır?

• üstlü
• həndəsi silsilə
• xətti
• ədədi silsilə
√ sonsuz azalan həndəsi silsilə

156. Keynsçilik modelində gəlirin multiplikasiyası .... 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 azalması



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

157. İnformasiya iqtisadiyyatında kreativ rifah multiplikatoru modeli nə ilə xarakterizə olunur?

• hər bir ailə multiplikatora malikdir
• iqtisadiyyat bütövlükdə multiplikatora malikdir
• iqtisadiyyatın hər bir sahəsi multiplikatora malikdir
√ cəmiyyətin hər bir üzvü multiplikatora malikdir
• hər bir firmanın kollektivi multiplikatora malikdir

158. Hansı statistik verilənlər təhsil səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə aid edilmir?

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

159. İnformasiya sektoru istehsal edir:

• çap məhsulunu
• istehsal avadanlığını
• təşkilati texnikanın vasitələrini
• mədəniyyət və incəsənət xadimlərini
√ informasiya məhsulları

160. Hansı mühakimə doğru deyil:

• sadalananların hamısı doğrudur
• məcmu gəlir ümumi kreativ rifahın ilkin amili deyil.
√ təhsil səviyyəsi ümumi kreativ rifahın dinamik xarakteristikasıdır
• sağlamlıq səviyyəsi ümumi kreativ rifahın ekstensivliyini xarakterizə edir.
• təhsil səviyyəsi ümumi kreativ rifahın intensivliyini xarakterizə edir.

161. Keynsçilik nəzəriyyəsində gəlir multiplikatorunun aldığı qiyməti göstərin:

• <100
• >10
√ >1
• <1
• <10

162. İctimai kreativ rifah necə müəyyən olunur?

• Rifah indeksi və təhsil indeksi ilə
• Saglamlıq indeksi ilə
• Rifah həcmi ilə
• Təhsil indeksi ilə
√ Rifah indeksi və rifah həcmi ilə

163. Rifah indeksi necə müəyyən olunur?

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

164. İnformasiya sektoru istehsal edir:



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

165. İnformasiya sektoruna daxil deyil:

• səhiyyə
• təhsil
• mədəniyyət
√ maliyyə
• elm

166. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi durumu hansı əsas göstəricilərlə xatakterizə olunur?

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

167. Ümumi kreativ rifahın ölçülməsi metodu hansı alimin kapitalın həndəsi interpretasiyası üsuluna əsaslanır?

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

168. Cevons-Şumpeter metodu nədir?

√ kapitalın həcminin düzbucağın sahəsi kimi hesablanması
• gəlirin həcminin kvadratın sahəsi kimi hesablanması
• gəlirin həcminin düzbucağın sahəsi kimi hesablanması
• doğru cavab yoxdur
• kapitalın həcminin kvadratın sahəsi kimi hesablanması

169. Ümumi rifah:

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

170. Ümumi rifah … bərabərdir.

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

171. Ümumi kreativ rifah amili deyil:

• təhsil səviyyəsi
• sadalananların hamısı doğrudur
• əhalinin məcmu gəliri



√ yaradıcı işçilərin peşəkarlıq səviyyəsi
• sağlamlıq səviyyəsi

172. İnformasiya iqtisadiyyatında ümumi kreativ rifahı nə xarakterizə edir?

• istedadlı uşaq və gənclərin sayı
• idxal olunan məhsulun miqdarı
• fərdin inkişaf səviyyəsi
√ cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi
• ölkənin xammal ehtiyatları

173. Reyqonomika nədir?

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

174.
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 etmələrini nəzərdə tutur. Bu ifadə kommunitarizmin hansı növünə
aiddir?

• dini cəmiyyət
• cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi
• qlobal cəmiyyət
• cəmiyyət fəzilət respublikası kimi
√ cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi

175.
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?

• dini cəmiyyət
• qlobal cəmiyyət
• cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi
√ cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi
• cəmiyyət fəzilət respublikası kimi

176.
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?

• cəmiyyət fəzilət respublikası kimi
• cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi
• dini cəmiyyət
• cəmiyyət ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi
√ qlobal cəmiyyət

177.
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 ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi
• qlobal cəmiyyət
• cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi
√ dini cəmiyyət
• cəmiyyət fəzilət respublikası kimi

178. 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 ümumi köklərlə bağlı olan insanların birliyi kimi
• qlobal cəmiyyət
• cəmiyyət partisipativ demokratiya kimi
√ ekzistensial cəmiyyət
• cəmiyyət fəzilət respublikası kimi

179. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatların növləridir:

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

180. Könüllü hərəkətə aid olanları göstərin:

• bioloji, siyasi və ya iqtisadi hərəkət, ictimai faydalı hərəkət
• sərbəst hərəkət, ictimai faydalı hərəkət, bioloji, siyasi hərəkət

√ insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, ictimai faydalı hərəkət,
bioloji, siyasi və ya iqtisadi təzyiqsiz edilən sərbəst hərəkət

• insanın özünüaktuallaşdırma üsulu, sərbəst hərəkət
• ictimai faydalı hərəkət, könüllü hərəkət

181. Sosial-mədəni sahədə əmək haqqı amillərinə daxildir:

• 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, əməyin cari məhsuldarlığı

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

182. Tarif cədvəlinin diapozonu nədir?

• maksimal və minimal taarif maaşlarının fərqi
• doğru cavab yoxdur
• maksimal və minimal taarif maaşlarının hasili
• maksimal və minimal taarif maaşlarının cəmi
√ maksimal və minimal taarif maaşlarının nisbəti

183. Tarif sistemi - bu...

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

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

• əməyin ödənilməsinin baza səviyyəsidir

184. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlar qrupuna aid deyil:

• dini təsisatlar
• xidmət sahəsinin təşkilatları
• siyasi təşkilatlar
√ dövlət müəssisələri
• fond vasitəçiləri

185. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə mənfəətsiz təşkilatlar qrupuna aid deyil:

• siyasi təşkilatlar



• xidmət sahəsinin təşkilatları
• dini təsisatlar
• fond vasitəçiləri
√ könüllü birliklər

186. Sosial-mədəni sahənin əsas bölmələrini dəqiqləşdirin:

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

187. İqtisadiyyatın altısektorlu modelində təşkilatın məqsədinin sosial təbiəti:

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

188. İqtisadiyyatın altısektorlu modelində təşkilatın məqsədinin iqtisadi təbiəti:

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

189. Könüllü hərəkətə daxil deyil:

• ictimai faydalı hərəkət
• insanın özünüaktuallaşdırma üsulu
• iqtisadi təzyiqsiz edilən sərbəst hərəkət
• bioloji, siyasi təzyiqsiz edilən sərbəst hərəkət
√ əmək kollektivləri

190. Könüllü hərəkəti necə müəyənləşdirmək olar?

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

191. Kommunitarizmin əsas növlərinə daxil deyildir:

• birlik partisipativ demokratiya kimi
• ekzistensial birlik
• birlik fəzilət respublikası kimi
√ açıq cəmiyyət
• qlobal birlik

192. Dəstək qrupunun çəkisi - ...

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



193. Kondorse proseduru:

• Səslərin yarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
• Digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir
• Hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istədiyi sayda alternativ bəyənə bilər
√ Alternativlərin cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır
• Hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır

194. Bord proseduru:

• Alternativlərin cüt-cüt müqayisəsinə əsaslanır
• Hər bir səs verən səsverməyə çıxarılan çoxluqların içərisindən istədiyi sayda alternativ bəyənə bilər
• Digərləri ilə müqayisədə çox səs toplayan alternativ seçilir
• Səslərin yarıdan çoxunu toplayan alternativ seçilir
√ Hər bir səsverən alternativləri onlara verdiyi üstünlük dərəcəsinə görə sıralayır

195. Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nəyi nəzərdə tutur?

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

196. Müxtəlif fərdlərin hərəkətlərinin uzlaşdırılmasının hansı mexanizmləri formalaşmışdır?

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

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

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

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

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

199. Aşağıda sadalananlardan elektron demokratiyanın prinsiplərinə aid olanı göstərin:

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

200. Aşağıda sadalananlardan elektron demokratiyanın prinsiplərinə aid olanı göstərin:

• səsvermədə cismən iştirak



• mərkəzləşdirmə
• çoxluq prinsipi
• nümayəndəlik
√ hakimiyyət orqanlarının dinamikliyi

201. Ənənəvi demokratiyada səsvermədə iştirak aspektinə aiddir:

• yekcins
√ cismən
• çoxluq
• nümayəndəli
• yüksək

202. Ənənəvi demokratiyada seçim prinsipi aspektinə aiddir:

• nümayəndəli
• yekcins
√ çoxluq
• yüksək
• cismən

203. Ənənəvi demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası:

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

204. Elektron demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası:

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

205. Sadə çoxluq qaydasına əsasən:

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

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

• vahidə bərabər
• 35% üstəgəl bir səs
• optimal çoxluğa bərabər
√ 50% üstəgəl bir səs
• 2/3-ə bərabər

207. Ənənəvi demokratiyanın prinsipini göstərin:

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



208. Elektron demokratiyanın prinsipini göstərin:

• əks-mərkəzləşdirmə
√ bütün cavablar doğrudur
• alternativlərin formalaşdırılması və seçilməsi funksiyalarının bölünməsi
• hakimiyyət orqanlarının dinamikliyi
• demokratiya prosedurlarının dəyişkənliyi

209. Ənənəvi demokratiyanın prinsipini göstərin:

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

210. İctimai qərarın qəbulu prosesi ...

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

211. İctimai seçim mexanizmi hansı prinsipə əsaslanır?

• iki nəfər-bir səs
√ bir nəfər-bir səs
• bir mütəxəssis-bir səs
• çoxluq prinsipi
• yekdilliklə qəbul edilən

212. İctimai seçim zamanı ...

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

213. Nisbi çoxluq prosedurunda o alternativ qəbul edilir ki:

• digərləri ilə müqayisədə səslərin yarıdan çoxunu toplasın
√ digərləri ilə müqayisədə daha çox səs toplasın
• digərləri ilə müqayisədə səslərin yarıdan az hissəsini toplasın
• səslərin 100%-ini toplasın
• digərləri ilə müqayisədə səslərin 50%-ni toplasın

214. Ənənəvi demokratiyanın bir nəfər–bir səs prinsipi nəyi nəzərdə tutur?

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

215. Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nəyi nəzərdə tutur?

• Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən formalaşdırılır



√ İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır
• 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
• İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın rəyi nəzərə alınmır

216. Sadə çoxluq prosedurunda o alternativ qəbul edilir ki:

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

217. Yekdil qərar o zaman qəbul edilir ki:

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

218. Yekdil qərar o zaman qəbul edilir ki:

• daxili məsrəflər minimumdur
√ dəstək qrupunun çəkisi 100 %-ə bərabərdir
• dəstək qrupunun çəkisi minimumdur
• dəstək qrupunun çəkisi 75%-dən çoxdur
• dəstək qrupunun çəkisi 50%-ə bərabərdir

219. Həlledici dəstək qrupu ...

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

220. İctimai seçim mexanizmində adətən hüdud çəkisi müəyyən edilir:

• 65%-dən az
√ 50%-dən çox
• 60%-dən az
• 50%-ə qədər
• 65%-dən çox

221. Fərdi hərəkətlərin uzlaşdırılmasının tarixən neçə mexanizmi formalaşmışdır?

• 3
√ 2
• 5
• 6
• 4

222. Əqli mülkiyyətin əsas iqtisadi funksiyası hansıdır?

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



223. Hansı mülkiyyət növü patent hüququ ilə mühafizə olunur?

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

224. Müəlliflik hüququnun əsas prinsiplərinə aid deyil:

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

225. Müəlliflik hüququnun əsas prinsiplərinə aiddir:

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

226. Aşağıda sadalanan hansı mülkiyyət növü əqli mülkiyyət sayılır?

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

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

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

228. Sənaye mülkiyyəti hansı formaya malikdir?

• xidməti nişanlar
• doğru cavab yoxdur
• əmtəə nişanları
√ ixtira
• bədii əsər

229. Ənənəvi olmayan intellektual mülkiyyət obyektləri hansılardır?

• seleksiya nailiyyətləri
• səmərələşdirici təkliflər
• kəşflər
• xidməti və kommersiya sirləri
√ sadalananların hamısı doğrudur

230. Müəllif hüququ ilə qorunan mülkiyyət növləri hansılardır?

• əmtəə nişanları



• xidməti nişanlar
• kəşflər
• sənaye mülkiyyəti
√ ədəbi, bədii, elmi mülkiyyət

231. İntellektual mülkiyyət özündə hansı mülkiyyət növlərini birləşdirir?

√ sadalananların hamısı doğrudur
• əqli mülkiyyətin ənənəvi olmayan obyektləri
• patent hüququ
• müəllif hüququ
• mülki dövriyyə iştirakçılarının və onların istehsal etdikləri məhsulların fərdiləşdirilməsi vasitələri

232. İntellektual mülkiyyət termini ilk dəfə kimlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır?

• Toffler, Bauman, İnozemtsev
• Helbreyt, Kastels, Spens
• Helbreyt, Kastels, Şumpeter
√ Volter, Didro, Russo
• Smit, Rikardo

233. İntellektual mülkiyyətin əsas iqtisadi funksiyası nədir?

• məhsulun pul gəlirinin potensial mənbəyini qoruyub saxlamaqdır
• fərdiləşmiş məhsulun cəmiyyət üzvüləri tərəfindən maneəsiz istifadəsidir
• doğru cavab yoxdur
• məhsulun ictimai əhəmiyyətinin qorunub saxlanılmasıdır
√ yaradıcılıq fəaliyyəti məhsulunun fərdiləşmiş xarakterini qoruyub saxlamaqdır

234. İntellektual mülkiyyət - ...:

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

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

235. İntellektual mülkiyyət nədir

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

236. Doğru mülahizəni göstərin:

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

√ Kənar maliyyə informasiyası − valyuta məzənnələrinə, səhmlərin məzənnələrinin dinamikasına, kapitalların bazarda hərəkətinə dair
informasiyanı əhatə edir

• 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

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

237. Doğru mülahizəni göstərin:

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



√ Bazar informasiyası − bazarın ölçüsü və artımı, istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti, istəkləri, tələbi və davranışı daxildir

• 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

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

238. Doğru mülahizəni göstərin:

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

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

• 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

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

239. Doğru mülahizəni göstərin:

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

√ Tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya − müxtəlif dünya ölkələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən
tənzimlənməsinə və vergitutmaya dair normativ informasiyanı əhatə edir

• 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

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

240. Doğru mülahizəni göstərin:

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

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

• 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

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

241. İşgüzar biliklər:

• verilənlər əsasında formalaşmış biliklərdir
√ məqsədyönlü istiqamətlənmiş fəaliyyətlə bağlı toplanmış potensialdır
• xüsusi növ biliklərdir
• təhlillər toplusudur
• ümumi növ biliklərdir

242. Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir?

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

243. ... - yeni ideyaların yaradılması və tətbiqi hesabına müəssisənin iqtisadi və ya sosial potensialında məzmunlu, məqsədyönlü dəyişiklik
həyata keçirmək cəhdidir. Cümləni tamamlayın.

• ixtira



√ innovasiya
• yaradıcılıq
• prinsip
• patent

244. Bilik vərdişləri olan işçilərə xas olmayan xassəni göstərin:

• çeviklik
√ ünsiyyətcillik
• daimi təlim
• dəstəyin zəruriliyi
• fərdiyyətçilik

245. Bilikləri tətbiq etmək vərdişlərinə aid olanı göstərin:

• Qeyri-mütəşəkkil bilik həcmlərinin strukturlaşdırılması və istifadə üçün əlverişli formaya salınması daxildir
• Yeni biliklərin generasiya edilməsi üçün tədqiqatların layihələndirilməsi və informasiyanın təhlili kimi sahələri əhatə edir
√ İşin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdır və qarşıya qoyulmuş vəzifədən asılıdır
• Yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırılması, nəzarətdə saxlanılması, təşkili və onlara rəhbərlik məsələləri ilə bağlıdır
• Təhsillə bağlı olub üstün hədəfləri müəyyənləşdirmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını təyin etmək qabiliyyətini əhatə edir

246. Bilikləri təşkil etmək vərdişlərinə aid olanı göstərin:

• Təhsillə bağlı olub üstün hədəfləri müəyyənləşdirmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını təyin etmək qabiliyyətini əhatə edir
√ Yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırılması, nəzarətdə saxlanılması, təşkili və onlara rəhbərlik məsələləri ilə bağlıdır
• İşin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdır və qarşıya qoyulmuş vəzifədən asılıdır
• Ayrıca firma çərçivəsində biliklərin tətbiqi biliklərin transformasiyası prosesinin son mərhələsidir
• Yeni biliklərin generasiya edilməsi üçün tədqiqatların layihələndirilməsi və informasiyanın təhlili kimi sahələri əhatə edir

247. Bilik yaratmaq vərdişlərinə aid olanı göstərin:

• Təhsillə bağlı olub üstün hədəfləri müəyyənləşdirmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını təyin etmək qabiliyyətini əhatə edir
√ Yeni biliklərin generasiya edilməsi üçün tədqiqatların layihələndirilməsi və informasiyanın təhlili kimi sahələri əhatə edir
• İşin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdır və qarşıya qoyulmuş vəzifədən asılıdır
• Ayrıca firma çərçivəsində biliklərin tətbiqi biliklərin transformasiyası prosesinin son mərhələsidir
• Yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırılması, nəzarətdə saxlanılması, təşkili və onlara rəhbərlik məsələləri ilə bağlıdır

248. Bilikləri əldə etmək vərdişlərinə aid olanı göstərin:

• Yeni biliklərin generasiya edilməsi üçün tədqiqatların layihələndirilməsi və informasiyanın təhlili kimi sahələri əhatə edir
√ Təhsillə bağlı olub üstün hədəfləri müəyyənləşdirmək və gələcəkdə hansı biliklərin lazım olacağını təyin etmək qabiliyyətini əhatə edir
• İşin yerinə yetirilməsi prosesində biliklərdən istifadə ilə bağlıdır və qarşıya qoyulmuş vəzifədən asılıdır
• Ayrıca firma çərçivəsində biliklərin tətbiqi biliklərin transformasiyası prosesinin son mərhələsidir
• Yaradıldığı və ya əldə edildiyi andan biliklərin planlaşdırılması, nəzarətdə saxlanılması, təşkili və onlara rəhbərlik məsələləri ilə bağlıdır

249. Bilik vərdişlərinə aid olmayanı göstərin:

• bilikləri əldə etmək vərdişləri
√ bilikləri çoxaltmaq vərdişləri
• bilikləri təşkil etmək vərdişləri
• bilikləri tətbiq etmək vərdişləri
• bilik yaratmaq vərdişləri

250. Bilikləri daha sürətlə yaymağa imkan verən, komandanın səmərəli işinə kömək göstərən, biliklərin generasiya edilməsinin və idarə
olunmasının yeni üsullarını yaradan hansıdır?

• işgüzar biliklər
√ biliklərlə iş texnologiyaları
• layihələrin idarə olunması innovasiyalar
• bütün cavablar düzdür



• biznes-informasiya

251. Xarici informasiyanın əsas növləri hansılardır?

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

252. Makroiqtisadi və geosiyası informasiya özündə hansı informasiyanı birləşdirir?

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

253. İstehsal haqqında informasiya özündə hansı məlumatları birləşdirir?

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

254. Bazarın ölçüsü və artımı, istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti, istəkləri, tələbi və davranışına dair informasiyanı əhatə edən informasiya
necə adlanır?

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

255. Strateji qərarların qəbuluna daha çox təsir göstərə bilən informasiya necə adlanır?

• tədarükçülər haqqında informasiya
• bazar informasiyası
• kənar maliyyə informasiyası
√ rəqiblər haqqında informasiya
• daxili maliyyə informasiyası

256. Müxtəlif ölkələrin sosial-iqtisadi siyasətinin dəyişməsinə, milli və dünya maliyyə bazarlarının, əmək bazarlarının inkişaf meyillərinə
dair informasiyanı əhatə edən informasiya necə adlanır?

• tədarükçülər haqqında informasiya
• bazar informasiyası
• kənar maliyyə informasiyası
√ makroiqtisadi və geosiyasi informasiya
• rəqiblər haqqında informasiya

257. Tədarükün məsrəfləri, etibarlılığı, keyfiyyəti və vaxtı kimi aspektləri əhatə edən informasiya necə adlanır?

• daxili maliyyə informasiyası
• bazar informasiyası
• kənar maliyyə informasiyası
√ tədarükçülər haqqında informasiya
• rəqiblər haqqında informasiya



258. Valyuta məzənnələrinə, səhmlərin məzənnələrinin dinamikasına, kapitalların bazarda hərəkətinə dair informasiyanı əhatə edən
informasiya necə adlanır?

• tədarükçülər haqqında informasiya
• bazar informasiyası
• daxili maliyyə informasiyası
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
√ kənar maliyyə informasiyası

259. Müxtəlif dünya ölkələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə və vergitutmaya dair normativ informasiyanı
əhatə edən informasiya necə adlanır?

• daxili maliyyə informasiyası
• bazar haqqında informasiya
√ tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
• kənar maliyyə informasiyası
• istehsal haqqında informasiya

260. İstehsalın səmərəliliyinə və məhsuldarlığa, istehsal güclərinə, məsrəflərə, istehsal tullantılarına və keyfiyyətə dair məlumatları əhatə
edən informasiya necə adlanır?

• daxili maliyyə informasiyası
• əmək resursları haqqında informasiya
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
• tədarükçülər haqqında informasiya
√ istehsal haqqında informasiya

261. İşçi heyətinin təlimi və ixtisas səviyyəsi, mənəvi vəziyyəti və kadrlarla təminata çəkilən xərclər haqqında informasiya necə adlanır?

• tədarükçülər haqqında informasiya
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
• daxili maliyyə informasiyası
• istehsal haqqında informasiya
√ əmək resursları haqqında informasiya

262. Mühasibat balansından mənfəətə və məsrəflərə, əmlaka və öhdəliklərə dair əsas informasiyanı əhatə edən informasiya necə adlanır?

• əmək resursları haqqında informasiya
• tənzimləmə və vergitutma haqqında informasiya
• tədarükçülər haqqında informasiya
√ daxili maliyyə informasiyası
• istehsal haqqında informasiya

263. Menecerlərə firmanın daxili və xarici mühitləri haqqında biliklərin müəyyən özəyini təqdim etmək hansı informasiyanın vəzifəsidir?

• şirkətin və ya fiziki şəxsin əmlakını təşkil edən informasiya
√ biznes-informasiya
• istənilən informasiya
• sosial-iqtisadi informasiya
• hamı üçün açıq olan informasiya

264. Dövlət təhsili vəsaitləri ilə təmin olunan biliklər hansılardır?

• iç
√ makro
• eksplisit
• ayrıca
• mikro

265. Hesab əməliyyatlarını yerinə yetirmək bacarığı hansı biliklərə aiddir?



• iç
√ makro
• eksplisit
• ayrıca
• mikro

266. Xarrat dəzgahını işlətmək bacarığı hansı biliklərə aiddir?

• ayrıca
• makro
√ mikro
• qrup
• iç

267. İnsana xas olan, onun iş yerinə gətirdiyi və ya məsələnin həllində tətbiq etdiyi biliklər hansı biliklərə aiddir?

• eksplisit
√ fərdi
• qrup
• implisit
• makro

268. «Biz sözlə deyə biləcəyimizdən çox bilirik» kəlamı hansı biliklərə aiddir?

• eksplisit
√ implisit
• mikro
• bir insan tərəfindən digərinə ötürülə bilinməyən
• makro

269. Eksplisit biliklər hansı biliklərdir?

• aşkar olmayan, qeyri-mütəşəkkil
√ aydın, mütəşəkkil
• iqtisadi-siyasi
• bir insan tərəfindən digərinə ötürülə bilinməyən
• bazar dəyərinə malik olan

270. İmplisit biliklər hansı biliklərdir?

• aydın, mütəşəkkil
√ aşkar olmayan, qeyri-mütəşəkkil
• bazar dəyərinə malik olan
• bir insan tərəfindən digərinə ötürülə bilən
• fərdin iş yerinə gətirdiyi və ya məsələnin həllində tətbiq etdiyi

271. Biliyin neçə növü var?

• üc
√ altı
• yeddi
• düzgün cavab yoxdur
• beş

272. Məhdud sayda insanların malik olduğu biliklər hansı biliklərdir?

• makrobiliklər
√ mikrobiliklər
• ümumi biliklər



• implisit biliklər
• xüsusi növ biliklər

273. Daxili informasiyanın əsas növləri hansılardır?

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

274. Biznes-informasiya neçə üsulla təsnifləşdirilir:

• üç
√ iki
• altı
• dörd
• beş

275. İşgüzar biliklər:

• verilənlər əsasında formalaşmış biliklərdir
√ biliklərin yerinə yetirilən işə tətbiqidir
• xüsusi növ biliklərdir
• biznes-informasiyadır
• ümumi növ biliklərdir

276. İşgüzar biliklər:

• verilənlər əsasında formalaşmış biliklərdir
√ intuisiyaya əsaslanan və konkret məqsədyönlü fəaliyyətə yönələn informasiyadır
• xüsusi növ biliklərdir
• təhlillər toplusu
• ümumi növ biliklərdir

277. Biznes-informasiya hansı informasiyaya deyilir?

• intuisiyaya əsaslanan
√ firmanın fəaliyyətinin nəticələrinin birbaşa ondan asılı olduğu
• xüsusi növ biliklərə
• düzgün cavab yoxdur
• işgüzar biliklərə

278. Firmanın informasiya resurslarının əsasını təşkil edir:

• işgüzar biliklər, biznes-informasiya
√ işgüzar biliklər, biznes-informasiya, verilənlər
• biznes-informasiya, biliklər
• işgüzar biliklər, verilənlər
• biliklər, verilənlər

279. Renjinirinq hansı sahələrdə həyata keçirilən prosesin reinteqrasiyasıdır?

• İşçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası
• İstehsalatın reinteqrasiyası, işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, təhsilin reinteqrasiyası
• Məsələnin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası; istehsalatın reinteqrasiyası
• İşçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, sənayenin reinteqrasiyası
√ Məsələnin reinteqrasiyası, işçi qüvvəsinin reinteqrasiyası, biliklərin reinteqrasiyası

280. Reinjinirinqin başlıca məqsədi nədən ibarətdir?



• Birlikdə daha çox dəyər əlavə edən bütün əməliyyatların birləşdirilməsindən
• İstehsalat proseslərinin böyük sayda əməliyyatlara bölünməsi və onların koordinasiyasından
• Proseslərin potensial təkmilləşdirilməsinin əməliyyatlar sferasında əldə edilməsindən
√ Mühəndisin görmədiyi qarşılıqlı əlaqələrin, prosesin hissələrinin sayının azaldılmasından
• Dəyər əlavə etməyən fəaliyyətlərin aradan qaldırılmasından

281. Renjinirinqin əsas amilləri hansılardır?

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

282. Reinjinirinq konsepsiyasının yaradıcısı kim olmuşdur?

• Manuel Kastels
• Fridrix List
• Yozef Şumpeter
√ Maykl Hammer
• Daniel Bell

283. Reinjinirinq nədir?

• Istehsal proseslərini avtomatlaşdırılması
• Düzgün cavab yoxdur
• Mühəndislərin fəaliyyət sferası
• İstehsal prosesinin xarakterinin dəyişdirilməsi
√ Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi

284. İnnovasiyalar üçün daxili maneələrə aiddir:

• cəmiyyətdə istedadlara ümumi etinasızlıq
• həmin sahədə biliklərin çatışmaması və onları öyrənməyin mümkün olmaması
• yetərincə inkişaf etməmiş infrastruktur
• köhnəlmiş qanunvericilik
√ sərt təşkilati tələblər və prosedurlar

285. İnnovasiyalar üçün kənar maneələrə aiddir:

• başqa insanların ideyalarını qəbul etməyin arzulanmaması
• risk etmək üçün motivasiyanın və istəyin olmaması
• sərt təşkilati tələblər və prosedurlar
• mühafizəkarlıq
√ yetərincə inkişaf etməmiş infrastruktur

286. İqtidai innovasiaya anlayışı kim tərəfindən verilmişdir?

• Y.Xayaşi
• R.Karts
• F.Mahlup
√ Y.Şumpeter
• T.Stouner

287. İnnovasiyaların neçə kateqoriyasını ayırd edirlər

• 2
• 6
• 5



√ 3
• 4

288. İnnovasiyalar üçün maneələrin növləri hansılardır?

• daxili və xüsusi
• açıq və gizli
• ümumi və xüsusi
• kənar və yaxın
√ kənar və daxili

289. İdeyaların yaradıcı istehsalının ümumi prinsiplərinə aid deyil:

• Qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meyilli adamlar iştirak etməməlidirlər.
• Qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır.
√ Qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığa kömək edir
• Kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olur, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə problemləri yaranır.
• Təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa mane olur.

290. Kinetik sahibkarlığın inkişafının əsas infrastruktur elementlərinə aiddir:

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

291. Kinetik sahibkarlığın inkişafının əsas infrastruktur elementlərinə aiddir:

• spontan əməkdaşlıq və təlim üçün şəbəkələr
• ayrı-ayrı alıcılara xidmətin texnoloji prosesi
• minimal zaman məsrəfləri ilə əqdlər üçün informasiya texnologiyaları
• uyğunlaşma vasitələri
√ sadalananların hamısı doğrudur

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

• 5
• 6
• 3
• 4
√ 2

293. Avtoistehsal nədir?

• istehlak etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi
• Doğru cavab yoxdur
• təkrar istehsal
√ istehsal etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsi
• avtomobil istehsalı

294. Kinetik sahibkarlıq nədir?

• Sahibkarlıq konsepsiyasında keçmiş meyillərin ekstrapolyasiyası metodlarından istifadə edilməsidir
• Doğru cavab yoxdur
• İşçini qabiliyyətinə və təcrübəsinə görə işə götürməkdir
√ Qərarların qəbuluna ənənəvi proqnozlaşdırma metodlarından istifadə etməyən yanaşmadır
• Meyilləri, orta kəmiyyətləri, ən çox ehtimal olunan fərziyyələri və i.a. qabaqcadan söyləməkdir

295. Qlobal menecment paradiqmasının əsas tərkib hissəsini göstərin:



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

296. Prosesin idarə edilməsi sxemi hansı elementlərlə xarakterizə olunur?

• Məhsul
• İstehlakçı
• Plan
• Məsrəflər
√ Sadalananların hamısı doğrudur

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

√ Prosesin tərəfdaşına, iştirakçılarına, sifarişlərin tədarükçülərinə çevrilirlər
• Yalnız informasiyanın göndərilməsi üçün istifadə olunurlar
• Keçmişin kütləvi istehlakçıları olurlar
• Doğru cavab yoxdur
• Satışların obyekti olurlar

298. Prosesin inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas xüsusiyyəti nədir?

• İstehlakcılarla istehsalcıları bir-birindən təcrid etmək
• Sadalananların hamısı doğrudur
• İstehlakcılarla sərbəstlik vermək
√ İstehlakcılarla istehsalcıları bir prosesdə birləşdirmək
• İstehsalcılara sərbəstlik vermək

299. Prosesin idarə olunmasının inteqrasiyalı sxeminin ənənəvi sxemdən prinsipial fərqi nədən ibarətdir?

• Alıcının öz əhatəsində «kənardan» təcrid edilmiş obyekt olaraq qalmasından
• Məsrəflərin məhsula xətti surətdə çevrilməsindən
• Sənaye istehsalı elementlərinin təcrid edilməsindən
• Bazarın və alıcıların tədqiqindən istifadə olunmasından
√ Prosesi istehsal etmək qabiliyyətinin daim istehsal edilməsindən (avtoistehsaldan)

300. Prosyumer anlayışının mənası nədir?

• İnteqrasiyalı alıcı
• Potensial alıcı
• İnteqrasiyalı istehsalçı
√ Eyni zamanda istehsalçı olan inteqrasiyalı alıcı
• İstehsalçı

301. Reinjinirinqin tətbiq olunmadığı sahələr hansılardır?

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

302. Aşağıda sadalananlardan layihə planının məcburi elementi olmayanı göstərin:

• Layihənin təsviri
√ Risklərin idarə olunması
• Aralıq və son müddətlər



• Bütün cavablar doğrudur
• Büdcə və müddətlər

303. Metrikalar nədir?

• Layihələrin idarə olunmasının həyat dövrünün vacib köməkçi proseslərindən biridir
√ Spesifikasiyalar əsasında həm layihəni, həm də məhsulun reallaşdırılmasını qiymətləndirən ölçmə meyarları və metodlarıdır
• Prosedurların, hərəkətlərin, texnologiyaların, metodların və vərdişlərin praktiki və əlverişli sistemidir
• Bütün cavablar doğrudur
• Layihənin idarə edilməsi məsələlərini həll etməyə və onun başa çatdırılması kursunu müəyyənləşdirməyə imkan verən fəaliyyətdir

304.
... - layihənin yerinə yetirildiyi bütün dövr ərzində potensial problemlərin erkən aşkarlanmasını, habelə müvafiq əks-tədbirlər görülməsi
yolu ilə riskin qarşısının alınması və izlənilməsi sisteminin inkişafını əhatə edən strategiyanın işlənib hazırlanmasından ibarətdir.
Cümləni tamamlayın.

• innovasiyaların idarə olunması
√ risklərin idarə olunması
• biliklərin idarə olunması
• layihələrin idarə olunması
• biznesin idarə olunması

305. Layihənin idarə edilməsi məsələlərini həll etməyə və onun başa çatdırılması kursunu müəyyənləşdirməyə imkan verən fəaliyyət nədir?

• proqnozlaşdırma
√ planlaşdırma
• təhlil
• layihələndirmə
• nəzarət

306. ... - layihələndirmə prosesinə rəhbərlik üçün zəruri olan prosedurların, hərəkətlərin, texnologiyaların, metodların və vərdişlərin praktiki
və əlverişli sistemidir. Cümləni tamamlayın.

• innovasiyaların idarə olunması
√ layihələrin idarə olunması
• biliklərin idarə olunması
• risklərin idarə olunması
• biznesin idarə olunması

307. İnnovasiya cəmiyyətinin fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin:

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

308. Ənənələrdən uzaqlaşaraq hamılıqla qəbul edilmiş müddəaların tənqidi təhlilinə əsaslanan nədir?

• makroinnovasiyalar
√ yaradıcı düşüncə
• innovasiya-modifikasiyalar
• innovasiya təfəkkürü
• baza innovasiyaları

309. Özündə problemlərin həllinə məntiqi və yaradıcı yanaşmaların ağlabatan kompromisini təcəssüm etdirən nədir?

• makroinnovasiyalar
√ innovasiya təfəkkürü
• innovasiya-modifikasiyalar
• yaradıcı düşüncə



• baza innovasiyaları

310. Bütövlükdə texnoloji prosesə təsir göstərmək üçün yetərincə radikal olmayıb, daha çox biznes üçün ayrı-ayrı imkanların mühüm tərkib
hissələri aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

• innovasiya təfəkkürü
• makroinnovasiyalar
• baza innovasiyaları
√ innovasiya-modifikasiyalar
• yaradıcı düşüncə

311. Birlikdə texnoloji inkişafa güclü təkan verən ayrı-ayrı innovasiyalar aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

• makroinnovasiyalar
√ baza innovasiyaları
• innovasiya təfəkkürü
• yaradıcı düşüncə
• innovasiya-modifikasiyalar

312. Sahələrdə, iqtisadiyyatda və bütövlükdə cəmiyyətdə köklü dəyişikliklərə səbəb olan yeni məhsullar və texnologiyalar aşağıda
sadalananlardan hansına aiddir?

• baza innovasiyaları
√ makroinnovasiyalar
• innovasiya təfəkkürü
• yaradıcı düşüncə
• innovasiya-modifikasiyalar

313. Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstərin:

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

314. Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstərin:

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

315. Yeni ideyaların uğurlu təcəssümü nədir?

• ixtira
√ innovasiya
• yaradıcılıq
• prinsip
• patent

316. İnnovasiya üçün zəruri olan zəmin nədir?

• ixtira
√ yaradıcılıq
• patent
• prinsip
• ideya



317. İnnovasiyaların idarə olunmasının məqsədi nədir?

• Yeni ideyaları planlaşdırmaq və alınmış nəticələri bazara çıxarmaqdır
√ Yeni ideyaları nəzarətdə saxlamaq və alınmış nəticələri bazara çıxarmaqdır
• Yeni ideyaların işlənib hazırlanmasının strategiyasıdır
• Bütün cavablar doğrudur
• Yeni ideyaların motivasiyasıdır

318. İxtira nədir?

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

319. İnnovasiya nədir?

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

320. İstənilən komandada nə vaxt yekdillik yaranır?

• Komanda üzvləri bir-birinə ümid bəslədikdə
√ Komanda üzvləri bir-birinə etimad bəslədikdə
• Komanda üzvləri ümumi işi yerinə yetirdikdə
• Komandanın üzvləri yüksək peşəkarlığa malik olduqda
• Komanda üzvləri birgə qazanc əldə etdikdə

321. Uğurlu virtual təşkilatın yaradılması üçün vacib şərt nədir?

• Perspektivlilik
√ Etimad
• Təhlükəsizlik
• Prinsipiallıq
• Etibarlılıq

322. Virtual komandanın anonimlik xassəsinə aiddir:

• Virtual komandalar zaman, məkan, təşkilati və texnoloji məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxır
√ Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada anonim iştirak etmək imkanı verir

• Virtual komandaya cəlb olunmuş şəxslərə dair məlumatları gizlətmək və hətta komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək mümkün
olur

• Virtual komandanın iştirakçıları dünyanın istənilən nöqtəsindən informasiya mübadiləsi aparmaq imkanına malikdirlər
• Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur

323. Virtual komandanın hüdudsuzluq xassəsinə aiddir:

• Virtual komandanın üzvləri kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlərinin və elektron yığıncaq sisteminin
köməyi ilə digər iştirakçılarla sinxron və qeyri-sinxron ünsiyyət saxlamaq imkanına malikdirlər

• Virtual komandaya cəlb olunmuş şəxslərə dair məlumatları gizlətmək və hətta komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək mümkün
olur

√ Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur
• Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada anonim iştirak etmək imkanı verir
• Virtual komandalar zaman, məkan, təşkilati və texnoloji məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxır

324. Virtual komandanın transendentallıq xassəsinə aiddir:



• Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri-məhduddur

• Virtual komandaya cəlb olunmuş şəxslərə dair məlumatları gizlətmək və hətta komandanın özünün mövcudluğunu gizlətmək mümkün
olur

√ Virtual komandalar zaman, məkan, təşkilati və texnoloji məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxır
• Virtual komandalar öz üzvlərinə komandada anonim iştirak etmək imkanı verir
• Virtual komandanın iştirakçıları dünyanın istənilən nöqtəsindən informasiya mübadiləsi aparmaq imkanına malikdirlər

325. Virtual komandanın xassəsi deyil:

• Transsendentallıq
• Məhdudiyyətlərin hüdudlarından kənara çıxma
• Anonimlik
• Hüdudsuzluq
√ Aktuallıq

326. Virtual komanda nədir?

• Məsafənin və zamanın yaratdığı sədləri aradan qaldırmaqla və kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə korporativ işin təşkilidir
• Kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə milli korporasiyaların təşkilidir
• Virtual təşkilatın köməyilə qrup şəklində işin təşkilidir
• Yaradıcılıq ideyalarının təşkilidir
√ Kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə gizli qalmış insan resurslarını səfərbər edən qlobal işçi qüvvəsinin təşkilidir

327. Komandanı qrupdan fərqləndirən əsas cəhəti göstərin:

• İnsanlar birgə iş üçün ideyaları bölüşürlər
• İnsanlar səylərini birləşdirir və birgə işləyirlər
• İnsanlar informasiya mübadiləsi etmək və ümumi təşkilat yaratmaq üçün birləşirlər
√ İnsanlar səlahiyyətləri, məsuliyyəti, mükafatı bölüşdürməklə informasiya və ideya mübadiləsi aparırlar
• İnsanlar ümumi təsərrüfatçılıq üçün birləşirlər və gəliri bərabər bölürlər

328. İnnovasiyaların kateqoriyalarına aid olanları göstərin: 1. İnnovasiya cəmiyyəti; 2. Makroinnovasiyalar; 3. İnnovasiya təfəkkürü; 4. Baza
innovasiyaları; 5. İnnovasiya-modifikasiyalar; 6. Yaradıcı düşüncə

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

329. Qərar qəbuluna yardım üçün korporativ sistemlər nə məqsədlə yaradılır?

• İllik gəlirlərin bölüşdürülməsi üzrə həllərin qəbulu üçün
• Bütün cavablar doğrudur
• Məlumat bazalarının idarə olunması üçün
• Korporasiyanın biznes həllərinin qəbulu üçün
√ Qrup halında işləyən ayrı-ayrı insanlar tərəfindən təklif edilən strukturlaşdırılmamış problemlərin həlli üçün

330. İnformasiyanın qorunmasına və axtarışına kömək göstərən korporativ sistemlərə aiddir:

• Qrup şəklində iş üçün mətn məlumatlarının birgə baza sistemləri
• Məlumat bazalarının idarə olunması sistemləri
• Avtomatlaşdırılmış sənəd dövriyyəsi sistemləri
• Qrup şəklində işin qrafiklərinin tərtibi sistemləri
√ Bütün cavablar düzdür

331. Bilik korporasiyasının qeyri-maddi kapitalı nədən ibarətdir?

√ Təşkilati kapitaldan, insan kapitalından və bilik kapitalından



• Təşkilati kapitaldan, daxili kapitaldan və sosial kapitaldan
• Xarici kapitaldan, daxili kapitaldan və sosial kapitaldan
• Sosial kapitaldan, insan kapitalından və bilik kapitalından
• Xarici kapitaldan, insan kapitalından və bilik kapitalından

332. Virtual korporasiyanın elementi deyil:

• İnformasiya texnologiyalarının baza infrastrukturu
• İnformasiya sistemlərinin baza infrastrukturu
• Alıcıların virtual birlikləri
√ Biliklər korporasiyası
• Virtual dəyər zəncirləri

333. Dəyər zəncirinin bir hissəsinin virtuallaşdırılması nəyi ifadə edir?

• Əlavə kapital qoyuluşunu
• Müəssisənin reinjinirinqini
• Biliklər kapitalına investisiya qoyuluşunu
• Əlavə işçi qüvvəsinin cəlb edilməsini
√ Daxili texnologiyalardan istifadəni

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

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

335. Araşdırmaçıların ağlında və istehsal sistemlərinin imkanlarında mövcud olan, istehlakçıların ən yaxın gələcəkdə möhtac olacaqları
məhsulu istehsal etməyə qadir olan firma necə adlanır?

• Komanda işi olan firma
• Doğru cavab yoxdur
• Holdinq
√ Virtual korporasiya
• Virtual komanda

336. İnteraktiv birja nədir?

• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
√ Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə yenidən satır
• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır

337. Aqreqator nədir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
√ Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə yenidən satır

338. Rəqəmsal məhsulun çatdırılması nə deməkdir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə yenidən satır
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir



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

339. Virtual birlik nədir?

• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə yenidən satır
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
√ Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır

340. Sindikator nədir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
√ Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə yenidən satır
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır

341. Elektron ödəniş sistemlərinə aiddir:

• Elektron pullar və cib kisələri
• Mikroprosessorlu kredit kartları
• Elektron çeklər və veksellər
√ Bütün cavablar doğrudur
• Kredit kartları

342. Elektron pullar sisteminin inkişafına təsir göstərən vacib amili göstərin:

√ sadalananların hamısı doğrudur
• elektron qurğulardan istifadənin sadəliyi
• ənənəvi ödəniş alətləri ilə müqayisədə elektron pullar vasitəsilə ödənişin üstünlüyü
• elektron pul ödənişlərini qəbul edən infrastrukturun inkişaf səviyyəsi
• elektron pul sahibindən alınan komissiyanın miqdarı

343. Biznes modelə aid olanı göstərin:

• Virtual mağaza
• Əks auksion
• Əməliyyat brokeri
√ Bütün cavablar doğrudur
• İnteraktiv birja

344. Xidmətlərin interaktiv tədarükçüsü hansı fəaliyyəti yerinə yetirir?

• Axtarış sistemində kontent (məzmun) təklif edərək, yaxud reklam yerləşdirərək mənfəət yaradır
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa şirkətlərə yenidən satır

• Məhsulların qiymətinin elektron nağdsız ödənişini, daim dəyişən, bəzən də alıcının hərəkətlərinə cavab olaraq dəyişən qiymətlər və
mövcud ehtiyatlar haqqında məlumatları təklif edir

√ Aparat və proqram təminatı istifadəçilərinə xidmətlər və kömək göstərir

345. Elektron kommersiya nədir?

• Kompüter sistemlərindən istifadə etməklə malların və xidmətlərin alınması və satılması prosesidir

• Kommersiya müəssisələri, istehlakçılar arasında, həmçinin kommersiya müəssisələri və istehlakçılar arasında müxtəlif növ informasiya
və əməliyyat mübadiləsidir:

• Malların, xidmətlərin, informasiyanın və ödəmələrin şəbəkə üzrə, həmçinin İnternet üzrə çatdırılması imkanıdır
√ Bütün cavablar doğrudur
• İnternet vasitəsilə həyata keçirilən malların və xidmətlərin alınması və satılması prosesidir



346. Elektron bazar nədir?

• Məlumat bazalarını idarəetmə sistemləridir

• Layihə üzrə birgə fəaliyyətin yerinə yetirilməsi, qrup qərarının qəbulu və i.a. üçün işləyən komanda üzvləri qruplarını dəstəkləyən
informasiya sistemlərinin ümumi adıdır

√ Çoxsaylı alıcıları və satıcıları birləşdirən, informasiya, mallar və xidmətlər mübadiləsinə xidmət edən, habelə ödənişləri həyata
keçirməyə imkan verən informasiya sistemidir

• Müştərək biznes etmək üçün çoxsaylı alıcıları və satıcıları birləşdirən informasiya sistemidir
• Bütün cavablar doğrudur


