
2413_01 İnnovasiya menecmenti  
 
1. Bu iqtisadi elmin və praktiki fəaliyyətin insan fəaliyyətinin bütün 
məqsədyönlü sferasında yeniliklərin yaranma və yayılma proseslərinin idarə 
edilməsi sistemlərini öyrənən sahəsidir: 
a)) İnnovasiya menejmenti 
b) Beynəlxalq menecmenti 
c) Fəlsəfə 
d) Psixologiya 
e) Akademik etika 
 
2. İnnovasiya menecmentinin predmeti aşağıdakı variantlardan hansında düzgün 
verilmişdir? 
a) ) ayrı-ayrı müəssisələrin və onların birliklərinin innovasiya fəaliyyətinin idarə 
olunmasının prinsip və metodlarıdır 
b) ayrı-ayrı müəssisələrin və onların birliklərinin innovasiya fəaliyyətinin idarə 
olunmasının üsulları və dəyərləridir 
c) ayrı-ayrı müəssisələrin və onların birliklərinin innovasiya fəaliyyətinin idarə 
olunmasının nəzəri və metodoloji əsaslarıdır 
d) istehsalın və xidmətin müəssisə, firma səviyyəsində araşdırılması, təşkili və 
idarə edilməsinin köhnə üsluba əsaslandırılmasıdır 
e) istehsal, bölgü, mübadilə və istehlakı idarə edən qanunlardan ibarət olması 
haqqında fikir formalaşmışdır 
 
3. Elmi biliyin innovasiya şəklini alması adlanır – 
a)) innovasiya prosesi 
b) innovasiyanın dərk edilməsi 
c) innovasiya ideyaları 
d) innovasiya subyektləri 
e) innovasiya üslubu 
 
4. Buraxılan məhsulların (malların, xidmətlərin) nomenklaturasının 
genişləndirilməsi və təzələnməsi, onların istehsal texnologiyasını sonradan 
daxili və xariji bazarlarda effektiv şəkildə reallaşdırmaqla təkmilləşdirilməsi 
üçün elmi tədqiqatların və işləmələrin nətijələrinin istifadəsinə və 
tijarətləşdirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyəti adlanır: 
a)) innovasiya fəaliyyəti 



b) innovasiyanın dərk edilməsi 
c) innovasiya subyektləri 
d) innovasiya ideyaları 
e) innovasiya layihəsi 
 
5. İnnovasiya kapital qoyuluşu ilə bağlı innovasiya fəaliyyəti adlanır: 
a)) innovasiya - investisiya fəaliyyəti 
b) innovasiya – qiymətləndirmə fəaliyyəti 
c) innovasiya – tənzimləmə fəaliyyəti 
d) vahid koordinasiya fəaliyyəti 
e) innovasiya –inteqrasiya fəaliyyəti 
 
6. İnnovasiya menecmentinin inkişafı neçə mərhələdən ibarətdir? 
a)) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 5 
e) 6 
 
7. İnnovasiya menejmentinin inkişafının dörd nisbətən sərbəst mərhələsinə aid 
deyil: 
a)) ierarxik yanaşma 
b) amil yanaşması 
c) funksional konsepsiya 
d) sistemli yanaşması 
e) hadisələrin gedişinə görə (situasion) yanaşmalar 
 
8. İnnovasiya menejmentinin inkişafının amil yanaşması mərhələsinə uyğun 
gələn fikr hansı variantda qeyd edilmişdir? 
a)) elm və texnikanın ölkənin iqtisadi potensialının inkişafının vajib 
amillərindən biri kimi nəzərdən keçirilməsi səjiyyəvidir, elmi kadrlar, maddi-
texniki baza, elmi avadanlıq və informasiya fondları İM-nin elmi-texniki 
potensialı amilinin tərkib hissələri kimi qiymətləndirilir 
b) şöbələr və xidmətlər haqqında xüsusi əsasnamə, vəzifə təlimatları, səlahiyyət 
və vəzifələrin göndərilməsi (başqasına) əsasında innovasiyaları idarəetmənin 
prosedur aspektlərinin diqqətlə nizamlanması səjiyyəvidir, innovasiya 



menejmentini idarə funksiyalarının və idarə qərarlarının qəbulu proseslərinin 
məjmusu kimi nəzərdən keçirir 
c) İM-nin endogen (daxili) və ekzogen (xariji) inkişaf amillərini nəzərə almaqla 
inkişafın müəyyən məqsədlərinə nail olmağa istiqamətlənmiş bir-birindən asılı 
elementlər məjmusundan ibarət olan mürəkkəb təşkilati quruluş kimi nəzərdən 
keçirilməsini nəzərdə tutur 
d) innovasiya vəziyyəti üçün sadalanan konsepsiyaların hər birinə nail 
olunmasını sintez edir, innovasiyaların müvəffəqiyyətinin xariji və daxili 
amillərinin təhlili imkanını, mümkün olan rəftar variantlarının 
sistemləşdirilməsini və yaranmış vəziyyət üçün optimal idarə qərarlarının 
sintezini nəzərdə tutur 
e) innovasiya sferasındakı müasir vəziyyət innovasiya menejmentinə ənənəvi 
baxışların əhəmiyyətli transformasiyasını tələb edir, belə ki, idarəetmə 
obyektinin özü böyük dəyişikliklərə məruz qalır, innovasiya prosesləri fasiləli 
xarakter alır, həll olunan problemlərin və onların sürətlə dəyişən xariji 
amillərdən asılılığının komplektliliyi yüksəlir 
 
9. İnnovasiya menejmentinin inkişafının funksional konsepsiyasıyanaşması 
mərhələsinə uyğun gələn fikr hansı variantda qeyd edilmişdir? 
a)) şöbələr və xidmətlər haqqında xüsusi əsasnamə, vəzifə təlimatları, səlahiyyət 
və vəzifələrin göndərilməsi (başqasına) əsasında innovasiyaları idarəetmənin 
prosedur aspektlərinin diqqətlə nizamlanması səjiyyəvidir, innovasiya 
menejmentini idarə funksiyalarının və idarə qərarlarının qəbulu proseslərinin 
məjmusu kimi nəzərdən keçirir 
b) elm və texnikanın ölkənin iqtisadi potensialının inkişafının vajib amillərindən 
biri kimi nəzərdən keçirilməsi səjiyyəvidir, elmi kadrlar, maddi-texniki baza, 
elmi avadanlıq və informasiya fondları İM-nin elmi-texniki potensialı amilinin 
tərkib hissələri kimi qiymətləndirilir 
c) İM-nin endogen (daxili) və ekzogen (xariji) inkişaf amillərini nəzərə almaqla 
inkişafın müəyyən məqsədlərinə nail olmağa istiqamətlənmiş bir-birindən asılı 
elementlər məjmusundan ibarət olan mürəkkəb təşkilati quruluş kimi nəzərdən 
keçirilməsini nəzərdə tutur 
d) innovasiya vəziyyəti üçün sadalanan konsepsiyaların hər birinə nail 
olunmasını sintez edir, innovasiyaların müvəffəqiyyətinin xariji və daxili 
amillərinin təhlili imkanını, mümkün olan rəftar variantlarının 
sistemləşdirilməsini və yaranmış vəziyyət üçün optimal idarə qərarlarının 
sintezini nəzərdə tutur 



e) innovasiya sferasındakı müasir vəziyyət innovasiya menejmentinə ənənəvi 
baxışların əhəmiyyətli transformasiyasını tələb edir, belə ki, idarəetmə 
obyektinin özü böyük dəyişikliklərə məruz qalır, innovasiya prosesləri fasiləli 
xarakter alır, həll olunan problemlərin və onların sürətlə dəyişən xariji 
amillərdən asılılığının komplektliliyi yüksəlir 
 
10. İnnovasiya menejmentinin inkişafının sistemli yanaşması mərhələsinə uyğun 
gələn fikr hansıvariantda qeyd edilmişdir? 
a)) İM-nin endogen (daxili) və ekzogen (xariji) inkişaf amillərini nəzərə almaqla 
inkişafın müəyyən məqsədlərinə nail olmağa istiqamətlənmiş bir-birindən asılı 
elementlər məjmusundan ibarət olan mürəkkəb təşkilati quruluş kimi nəzərdən 
keçirilməsini nəzərdə tutur 
b) şöbələr və xidmətlər haqqında xüsusi əsasnamə, vəzifə təlimatları, səlahiyyət 
və vəzifələrin göndərilməsi (başqasına) əsasında innovasiyaları idarəetmənin 
prosedur aspektlərinin diqqətlə nizamlanması səjiyyəvidir, innovasiya 
menejmentini idarə funksiyalarının və idarə qərarlarının qəbulu proseslərinin 
məjmusu kimi nəzərdən keçirir 
c) elm və texnikanın ölkənin iqtisadi potensialının inkişafının vajib amillərindən 
biri kimi nəzərdən keçirilməsi səjiyyəvidir, elmi kadrlar, maddi-texniki baza, 
elmi avadanlıq və informasiya fondları İM-nin elmi-texniki potensialı amilinin 
tərkib hissələri kimi qiymətləndirilir 
d) innovasiya vəziyyəti üçün sadalanan konsepsiyaların hər birinə nail 
olunmasını sintez edir, innovasiyaların müvəffəqiyyətinin xariji və daxili 
amillərinin təhlili imkanını, mümkün olan rəftar variantlarının 
sistemləşdirilməsini və yaranmış vəziyyət üçün optimal idarə qərarlarının 
sintezini nəzərdə tutur 
e) innovasiya sferasındakı müasir vəziyyət innovasiya menejmentinə ənənəvi 
baxışların əhəmiyyətli transformasiyasını tələb edir, belə ki, idarəetmə 
obyektinin özü böyük dəyişikliklərə məruz qalır, innovasiya prosesləri fasiləli 
xarakter alır, həll olunan problemlərin və onların sürətlə dəyişən xariji 
amillərdən asılılığının komplektliliyi yüksəlir 
 
11. İnnovasiya menejmentinin inkişafının hadisələrin gedişinə görə (situasion) 
yanaşmalar mərhələsinə uyğun gələn fikr hansı variantda qeyd edilmişdir? 
a)) innovasiya vəziyyəti üçün sadalanan konsepsiyaların hər birinə nail 
olunmasını sintez edir, innovasiyaların müvəffəqiyyətinin xariji və daxili 
amillərinin təhlili imkanını, mümkün olan rəftar variantlarının 



sistemləşdirilməsini və yaranmış vəziyyət üçün optimal idarə qərarlarının 
sintezini nəzərdə tutur 
b) şöbələr və xidmətlər haqqında xüsusi əsasnamə, vəzifə təlimatları, səlahiyyət 
və vəzifələrin göndərilməsi (başqasına) əsasında innovasiyaları idarəetmənin 
prosedur aspektlərinin diqqətlə nizamlanması səjiyyəvidir, innovasiya 
menejmentini idarə funksiyalarının və idarə qərarlarının qəbulu proseslərinin 
məjmusu kimi nəzərdən keçirir 
c) İM-nin endogen (daxili) və ekzogen (xariji) inkişaf amillərini nəzərə almaqla 
inkişafın müəyyən məqsədlərinə nail olmağa istiqamətlənmiş bir-birindən asılı 
elementlər məjmusundan ibarət olan mürəkkəb təşkilati quruluş kimi nəzərdən 
keçirilməsini nəzərdə tutur 
d) elm və texnikanın ölkənin iqtisadi potensialının inkişafının vajib amillərindən 
biri kimi nəzərdən keçirilməsi səjiyyəvidir, elmi kadrlar, maddi-texniki baza, 
elmi avadanlıq və informasiya fondları İM-nin elmi-texniki potensialı amilinin 
tərkib hissələri kimi qiymətləndirilir 
e) heç biri 
 
12. İnnovasiya menejmentinin inkişafının amil yanaşması tərkib hissələrinin hər 
biri üçün qiymətləndirmə meyarlarının işlənib hazırlanmasını və elmi-texniki 
sferanın kəmiyyətjə genişləndirilməsi ilə bağlı nə çür  inkişaf vasitəsinə üstünlük 
verilərək istifadəsini nəzərdə tutur? 
a)) ekstensiv 
b) intensiv 
c) qarışıq 
d) qismən intensiv 
e) heç biri 
 
13. İM-in konkret sahəsində peşəkar idarə fəaliyyəti ilə məşğul olan hansı tip 
mütəxəssisiləri menecer adlandırmaq olar? 
a)) hamısı 
b) ijraçıların yaradıjı qruplarının rəhbərləri 
c) İM-nin laboratoriya, şöbə və funksional xidmət rəisləri 
d) istehsal bölmələrinin rəbərləri 
e) müxtəlif bölmələrin və xariji partnyorların fəaliyyətini koordinasiya edən 
müxtəlif səviyyələrin administratorları 
 
14. İM menejerinin peşəkarlıq kompetensiyasına qoyulan tələblərin hansı 



kateqoriyasını qeyd etmək olar: 
1. nəzəriyyə sahəsində biliklər və idarəetmə praktikası sferasında vərdişlər; 
2. ünsiyyətlilik və adamlarla işləmək bajarığı; 
3. İM-nin ixtisaslaşması sahəsində səriştəlilik; 
4. Respondentlərlə qeyri konstruktiv mövqe 
a)) 1, 2, 3 
b) 2, 3, 4 
c) 1, 3, 4 
d) 2, 4 
e) 3, 4 
 
15. İstənilən İM-in strukturunda menejer əməyinin bölünməsinin hansı 
növünü aşkar etmək olar? 
a)) üfüqi və şaquli 
b) fərdi və ümumi 

c) ilkin və cari 
d) daxili və xarici 
e) sabit və dəyişkən 
 
16. Menejmentdə əməyin üfüqi bölməsi menejerlərin əsasən hansı əlamətlərə 
görə ixtisaslaşması ilə əlaqədardır? 
a)) funksional əlamətlərə 
b) amil əlamətlərə 
c) fərdi əlamətlərə 
d) ümumi əlamətlərə 
e) hamısı 
 
17. Menejerlərin əməyinin şaquli bölünməsi asılıdır: 
a)) innovasiyanın xarakterindən, innovasiya fəaliyyətinin miqyaslarından, onun 
sahə mənsubiyyətindən 
b) innovasiyanın xarakterindən, innovasiya fəaliyyətinin miqyaslarından, onun 
yaranma tarixindən 
c) innovasiya fəaliyyətinin miqyaslarından, innovasiyanın yaranma tarixindən, 
innovasiya fəaliyyətinin yerindən  
d) innovasiya fəaliyyətinin miqyaslarından, onun sahə mənsubiyyətindən, 
innovasiya fəaliyyətinin yerindən 
e) innovasiya fəaliyyətinin yerindən, innovasiya fəaliyyətinin miqyaslarından, 



innovasiyanın yaranma tarixindən 
 
18. İM-də menecmentin neçə iyerarxik səviyyəsini qeyd etmək olar: 
a)) 3 
b) 5 
c) 4 
d) 6 
e) 2 
 
19. İM-də menecmentin iyerarxik səviyyələri hansılardır: 
a)) ali, orta və aşağı 
b) böyük, kiçik və orta 
c) uzun, qısa normal 
d) sadə, mürəkkəb və normal 
e) dar, geniş və normal 
 
20. Menejment İM-in bütün xariji və daxili elementlərinin effektiv və 
uzlaşdırılmış fəaliyyətini təmin etmək bacarığı adlanır 
a)) harmoniyalaşdırma 
b) sadələşdirmə 
c) uzaqlaşdırma 
d) mürəkkəbləşdirmə 
e) genişləndirmə 
 
21. Harmoniyalaşdırma məsələsi İM-ə münasibətdə hansıaspektlərə malikdir 
a)) endogen və ekzogen 
b) üfüqi və şaquli 
c) fərdi və ümumi 
d) ilkin və cari 
e) sabit və dəyişkən 
 
22. İM-in bütün daxili struktur elementlərinin, onun subsistemlərinin 
uzlaşdırılması adlanır? 
a)) endogen harmoniyalaşdırma 
b) ekzogen harmoniyalaşdırma 
c) üfüqi harmoniyalaşdırma 
d) şaquli harmoniyalaşdırma 



e) ilkin harmoniyalaşdırma 
 
23. İM-in kənar mühitin supersistemləri ilə uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur və 
innovasiya fəaliyyətinin məqsədli oriyentasiyasının xüsusi prosedurları və bu 
mühitin məhdudiyyətlərini uçotu vasitəsilə realizə edilir: 
a)) ekzogen harmoniyalaşdırma  
b) endogen harmoniyalaşdırma 
c) üfüqi harmoniyalaşdırma 
d) şaquli harmoniyalaşdırma 
e) ilkin harmoniyalaşdırma 
 
24. Endogen harmoniyalaşdırma təmin edilməsi üçün aşağıdakı hansı 
məsələlənin həll edilməsi lazımlıdır 
a)) fəaliyyətin tematik istiqamətlərinin təyin edilməsi və innovasiya layihələrinin 
və proqramlarının formalaşdırılması 
b)  innovasiya fəaliyyətinin uzun və qısamüddətli məqsədlərinin 
formalaşdırılması 
c) marketinq tədqiqatlarının təşkili və aparılması 
d) ekoloci vəziyyətin uçotu və təbiəti mühafizə tədbirlərinin planlaşdırılması 
e) rəqiblərin mütərəqqi təjrübənin və qabaqjıl nəaliyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi və istifadə edilməsi 
 
25. İnnovasiya menejmentində ekzogen harmoniyalaşdırma aşağıdakı hansı 
məsələlənin həllini nəzərdə tutur: 
a)) innovasiya fəaliyyətinin uzun və qısamüddətli məqsədlərinin 
formalaşdırılması 
b) fəaliyyətin tematik istiqamətlərinin təyin edilməsi və innovasiya layihələrinin 
və proqramlarının formalaşdırılması 
c)  təşkilati strukturların və innovasiyaları idarəetmə strukturlarının 
qurulması 
d)  istehsal proseslərinin planlaşdırılması və innovasiya məhsullarının 
realizəsi 
e) kadrların yığılması və yerləşdirilməsi, İM-in potensialından effektiv istifadə 
edilməsi 
 
26. İnnovasiya menejmentinin innovasiya proseslərinə idarə təsiri metodlarını və 
üsullarını diferensiallamağa imkan verən əsas funksiyalarının bütöv sisteminə 



daxildir: 
a)) predmet, sosial-psixoloci və prosessual 
b) tipik, inzibati və iqtisadi 
c) siyasi, sosial-psixoloci və prosessual 
d) predmet, sosial-psixoloji və inzibati 
e) siyasi, inzibati və iqtisadi 
 
27. Xarakteristikalar toplusu ilə ifadə olunmuş tələb olunan və ya arzu olunan 
vəziyyətdir – 
a)) innovasiya menejmentində məqsədi 
b) innovasiya menejmentində nəzarət 
c) innovasiya menejmentində təşkil 
d) innovasiya menejmentində planlaşdırma 
e) innovasiya menejmentində ötürmə 
 
28. İnnovasiya menecmentində təyin olunmuş inkişaf məqsədləri, ehtiyat 
təminatı imkanları və bazarda olan tələbə uyğun olaraq innovasiya fəaliyyətinin 
əsas istiqamətlərinin və nisbətlərinin əsaslandırılaraq formalaşdırılması adlanır: 
a)) innovasiyaların planlaşdırılması 
b) innovasiyaların məqsədləri 
c) innovasiyaların ötütrülməsi 
d) innovasiyaların təşkili 
e) hamısı 
 
29. İnnovasiya menejmentinin bütöv sistemi çərçivəsində aşağıdakı hansı 
məsələlər yerinə yetirilir 
a)) hamısı 
b) innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərinin strukturlaşdırılması və onların ayrı-
ayrı ijraçılara çatdırılması 
c) həlli təyin olunmuş inkişaf məqsədlərinə nail olmağı təmin edən tədbirlər 
proqramlarının, elmi, texniki və istehsal məsələlərinin formalaşdırılması 
d) ayrı-ayrı məqsədlərin, altməqsədlərin, tədbirlərin və ijraçıların zaman və 
məkan qarşılıqlı əlaqəsi 
e) qəbul olunmuş proqramların realizəsi üçün zəruri olan maddi, əmək və 
maliyyə ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
 
30. İnnovasiyaların təşkili funksiyasının mahiyyəti barətdir: 



a)) İM-in inkişafının qəbul olunmuş strategiyasının realizə edilməsi məqsədi ilə 
plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini təmin etməkdən 
b) innovasiya menejmentinin funksiyası kimi təyin olunmuş inkişaf məqsədləri, 
ehtiyat təminatı imkanları və bazarda olan tələbə uyğun olaraq innovasiya 
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin və nisbətlərinin əsaslandırılaraq 
formalaşdırılmasıdır 
c) menejmentin predmet funksiyası kimi innovasiyalarda idarə siklini 
tamamlayır və bu yolla bütün qalan funksiyaların effektiv həyata keçirilməsinə 
zəmanət verir 
d) verilmiş təşkil şərtlərində inkişafın qəbul olunmuş məqsədlərinə sözsüz nail 
olmağa istiqamətləndirilmiş təyin olunmuş plan tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsini təmin edir 
e) heç biri 
 
31. İnnovasiyaların təşkili funksiyasının mahiyyəti barətdir: 
a)) verilmiş təşkil şərtlərində inkişafın qəbul olunmuş məqsədlərinə sözsüz nail 
olmağa istiqamətləndirilmiş təyin olunmuş plan tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsini təmin edir 
b) İM-in inkişafının qəbul olunmuş strategiyasının realizə edilməsi məqsədi ilə 
plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini təmin etməkdən 
c) qəbul olunmuş proqramların realizəsi üçün zəruri olan maddi, əmək və 
maliyyə ehtiyatlarının qiymətləndirilməsindən 
d) innovasiya layihələri üzrə işlərin yerinə yetirilməsinin gedişinin 
tənzimlənməsindən 
e) hamısı 
 
32. İnnovasiya menecmentində nəzarət vəzifələrinə aşağıdakı variantlardan 
hansı aiddir: 
a)) hamısı 
b) innovasiya fəaliyyətinin və onun nətijələrinin vəziyyəti haqqında 
informasiyanın toplanması və sistemləşdirilməsi 
c) fəaliyyətin və alınmış nətijələrin qiymətləndirilməsi 
d) fəaliyyətin nətijələrinə təsir edən yayınmaların və amillərin təhlili 
e) inkişafın nəzərdə tutulmuş məqsədlərinə nail olmağa istiqamətlənmiş 
qərarların hazırlanması və realizəsi 
 
33. İnnovasiya menecmentində nəzarətin məqsədlərinə görə hansı növləri var? 



a)) strateji və operativ 
b) maliyyə və inzibati 
c) bütöv və seçmə 
d) daxili və xarici 
e) ümumi və xüsusi 
 
34. İM-də ali menecmentin fəaliyyətinin məzmununu təşkil edir və 
innovasiyanın inkişafının perspektiv konsepsiyasının işlənib hazırlanmasının və 
realizəsinin nətijələrinin uçotunu, qiymətləndirilməsini və təhlilini nəzərdə tutan 
innovasiyalara nəzarətin məqsədinin hansı növüdür? 
a)) strateji 
b) operativ 
c) seçmə 
d) inzibati 
e) maliyyə 
 
35. İnnovasiya menecmentində nəzarətin növlərinə aid deyil: 
a)) harmoniya 
b) operativ 
c) seçmə 
d) inzibati 
e) maliyyə 
 
36. İM-in orta və aşağı menejmentinin fəaliyyətinin məzmununu təşkil edir, o, 
həyata keçirilən innovasiya proseslərinin uçotuna və təhlilinə yönəlib və qəbul 
edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədinə malik 
innovasiyalara nəzarətin məqsədinin hansı növüdür? 
a)) operativ  
b) strateji 
c) seçmə 
d) inzibati 
e) maliyyə 
 
37. İnnovasiya menecmentində nəzarətin predmetinə görə hansı növləri var? 
a)) maliyyə və inzibati  
b) strateji və operativ 
c) bütöv və seçmə 



d) daxili və xarici 
e) ümumi və xüsusi 
 
38. İnnovasiya menecmentində nəzarətin miqyasına görə hansı növləri var? 
a)) bütöv və seçmə  
b) strateji və operativ 
c) maliyyə və inzibati 
d) daxili və xarici 
e) ümumi və xüsusi 
 
39. İnnovasiya menecmentində nəzarətin formasına görə hansı növləri var? 
a)) daxili və xarici  
b) strateji və operativ 
c) bütöv və seçmə 
d) maliyyə və inzibati 
e) ümumi və xüsusi 
 
40. Gəlir, məsrəflər, istehsal və satış həjmləri investisiyalar və onların səmərəli 
istifadəsi, İM-in və ayrı-ayrı layihələrinin maliyyə vəsaitləri ilə təminatlılığı və 
maliyyə vəziyyəti (ödəmə qabiliyyəti, pula çevrilməsi) kimi göstərijilər 
nəzarətin hansı növünə aid edilir? 
a)) maliyyə  
b) strateji 
c) seçmə 
d) inzibati 
e) operativ 
 
41. İnnovasiyalara idarə nəzarətinin forma və miqyası iki əsas amildən asılıdır. 
Bu amillər hansıdır? 
a)) nəzarət subyektindən və onun təşkilinin konkret vəzifələrindən 
b) nəzarət obyektindən və onun təşkilinin konkret tarixindən 
c) nəzarət subyektindən və onun təşkilinin konkret tarixindən 
d) nəzarət obyektindən və onun təşkilinin konkret vəzifələrindən 
e)  nəzarət obyektindən və onun təşkilinin konkret miqyasından 
 
bölmə 2 Elmi-texniki siyasət və innovasiya menejmenti 
 



42. “Hər bir uğurlu şirkət öz xüsusi strategiyasını qəbul edir. Anjaq bütün uğurlu 
şirkətlərin xarakteri və təkamülü öz əsaslarına görə eyni jür olurlar. Şirkət 
innovasiya vasitəsilə rəqabət üstünlüyünə nail olur” fikri hansı mütəfəkkirə 
məxsusdur? 
a)) Porter 
b) A.Smit 
c) Marks 
d) Samuelson 
e) Fredrik 
 
43. İnnovasiya prosesi aşağıdakı hansı düzgün kombinasiya mərhələlərini 
özündə ehtiva edir: 
a)) elm – texnika – istehsal – istehlak 
b) investisiya – texnika – istehsal - yığım 
c) investisiya – texnika-elm – istehlak 
d) maliyyə - xammal – istehsal – mənfəət 
e) istehsal – istehlak – investisiya – mənfəət 
 

44. Milli innovasiya sistemlərinin vəzifələrinə aiddir: 
a)) yüksək texnologiyalı rəqabət qabiliyyətli məhsulların (xidmətlərin) 

istehsalının mənimsənilməsi və realizəsi üçün bazarda zəmin yaradılması 
b) yüksək texnologiyalı rəqabət qabiliyyətli məhsulların (xidmətlərin) 

yaradılması sferasında mənəvi və fiziki jəhətdən köhnəlmiş əsas fondların 
dinamik və effektiv istifadəsi üçün şəraitin yaradılması 

c) ən yeni texnologiyalardan istifadə etmək yolu ilə milli ekoloci və sosial 
problemlərin çoxalması 

d) beynəlxalq təhlükəsizlik sazişlərinin bağlanamsı üçün müqavilənin 
hazırlanması 

e) hamısı 
 
45. Milli innovasia sisteminin əsas tərkib hissələri hansılardır: 
a)) hamısı 
b) uzunmüddətli proqnozlaşdırma, strateci planlaşdırma və elmi-texniki və 

innovasiya inkişafını proqnozlaşdırma, texnologiyalar və texnikanın nəslini 
vaxtında dəyişdirmə alt sistemi 

c) innovasiya sferasının normativ-hüquqi alt sistemi 
d) ölkənin innovasiya-texnoloci inkişaf prioritetlərinin seçilməsi alt sistemi 



e) innovasiyaya aktiv iri sənaye sahələrinin və müəssisələrinin məjmusu 
 
46. Milli innovasiya sistemini formalaşdırmaq üçün ilkin verilənlər hansı 

ola bilər: 
a)) hamısı 
b) dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının makroiqtisadi proqnozu 
c) innovasiya sferasının normativ-hüquqi vəziyyəti və inkişaf istiqaməti 
d) innovasiya sferasını birbaşa (elmi-texnoloci sferada vahid dövlət 

sifarişini daxil etməklə) və bilavasitə dövlət tənzimləməsinin sərtləşdirilmiş 
forması 

e) ölkənin elmi-texnoloci və sənaye potensialının vəziyyəti və inkişaf 
istiqaməti 

 
47. Milli innovasiya sistemini formalaşdırmaq üçün ilkin verilənlər hansı 

ola bilməz: 
a)) xarici əmtəə bazarının və əmək bazarının vəziyyəti və geriləmə 

aspektlərinin izahı, ekoloji asılılığın çoxalması 
b) dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının makroiqtisadi proqnozu 
c) innovasiya sferasının normativ-hüquqi vəziyyəti və inkişaf istiqaməti 
d) innovasiya sferasını birbaşa (elmi-texnoloci sferada vahid dövlət 

sifarişini daxil etməklə) və bilavasitə dövlət tənzimləməsinin sərtləşdirilmiş 
forması 

e) ölkənin elmi-texnoloci və sənaye potensialının vəziyyəti və inkişaf 
istiqaməti 

 
48. Milli innovasiya sistemini formalaşdırmağın vajib şərtləri hansıdır: 
a)) hamısı 
b) dövlət milli innovasiya sisteminin yaradılmasında əsas maraqlı olan 

təşəbbüskardır və innovasiya fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini hər il seçmək 
əsasında onun inkişafını ehtiyatlarla hərtərəfli təmin edir 

c) oriyentasiyalı fundamental və axtarış tədqiqatları büdjə hesabına 
maliyyələşdirilir 

d) tətbiqi tədqiqatlar büdjə hesabına, büdjə və qeyri-büdjə vəsaitləri 
hesabına maliyyələşdirilir 

e) yüksək texnologiyalı rəqabət qabiliyyətli məhsulların (xidmətlərin) 
mənimsənilməsi iqtisadiyyatın 10 qeyri-dövlət sektorunun (sənaye müəssisəsi 
mülkiyyətçilərinin) əsasən öz ehtiyatları ilə təmin olunur 



 
49. Milli innovasiya sisteminə əsas təşkilati-texniki tələblər hansıdır 

variantda düzgün verilmişdir: 
a)) milli innovasiya sistemi regionların uyğunlaşdırılmış prioritetləri və 

spesifik şəraitləri nəzərə almaq əsasında formalaşdırılmış inteqrasiya olunmuş 
regional innovasiya alt sistemlərinə əsaslanmalıdır 

b) buraxılan müvəqqəti məhsulların (xidmətlərin) rəqabət qabiliyyətinin 
artırılmasına ən sonda növbədə daxili bazarda nail olunmalıdır 

c) milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması əsasən müvəqqəti yəni tez 
tükənən tullantı ehtiyatlarına arxalanmalıdır. 

d) birbaşa dövlət dəstəyi ünvanlı xarakter daşımamalıdır və dolayı təsirlərlə 
məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin azaldılması ilə məhsulun yaşam müddətinin 
qısaldılması 

e) heç biri 
 
50. Strateci innovasiya menejmenti aşağıdakı aspektləri özündə 

birləşdirmir: 
a)) xarici ölkə maraqlarının qorunması 
b) innovasiya qanunauyğunluqlarını isifadə etmək əsasında firmaların 

strategiyalarının işlənib hazırlanması 
c) məlumatın (biliklərin) idarəetmənin menejment sisteminə daxil edilməsi 
d) hərtərəfli “bilik – innovasiya – istehsal – tijariləşmə” proqramlarının 

işlənib hazırlanması və realizəsi 
e) innovasiya təhsili 
 
51. 1990-cı illərdə yaranmış innovasiya prosesinin idarə edilməsi strukturu 

hansını nəzərdə tutur: 
a)) hamısı 
b) yüksək səviyyədə ixtisaslaşdırılmış bölmələrin yaradılması – texniki 

(innovasiya) siyasətin işlənməsi üzrə şuraların, komitə və ya işçi qrupların 
yaradılması 

c) innovasiya fəaliyyətinin koordinasiyası üzrə yeni məhsullar üçün 
mərkəzləşmiş xidmət və bölmələrin yaradılması 

d) yeni məhsulların işlənməsi üzrə məqsədli layihə qrupları və 
mərkəzlərinin seçilməsi 

e) istehsalat bölmələri daxilində innovasiya fəaliyyətilə məşqul olan 
ETTKİ şöbələrin, laboratoriyaların, elmi mərkəzlərin rolunun gücləndirilməsi 



 
52. ...... deyəndə innovasiya fəaliyyətilə, elmi tədqiqatlar və işləmələr ilə məşğul 
olan struktur nəzərdə tutulur: 

a)) innovasiya təşkilatı 
b) innovasiyanın dərk edilməsi 
c) innovasiya ideyaları 
d) innovasiya subyektləri 
e) innovasiya üslubu 
 

53. Elmi-texniki və innovasiya sahəli təşkilatların təsnifatı yeniliyin növü hansı 
qrupa ayrılır? 
a)) ərzaq, resurs, proses, sənəd 
b) daxili istifadə üçün, satış üçün 
c) individual və korporativ 
d) fikizi və əqli 
e) uzunmüddətli, orta müddətli və qısamüddətli 
 
54. Elmi-texniki və innovasiya sahəli təşkilatların təsnifatı yeniliyin tətbiq 
edildiyi sahə hansı qrupa ayrılır? 
a)) daxili istifadə üçün, satış üçün  
b) ərzaq, resurs, proses, sənəd 
c) individual və korporativ 
d) fikizi və əqli 
e) uzunmüddətli, orta müddətli və qısamüddətli 
 
55. İnnovasiyaların üstünlük təşkil edən növlərindən asılı olaraq İT-lər aşağıdakı 
növlərə bölünür: 
a)) hamısı 
b) innovator-liderlər və innovator-tərəfdarları 
c) yeni elmi kəşflərə və pioner ixtiralara yönələn İT-lər və əvvəllər edilmiş 
kəşflərin və ixtiraların yeni tətbiq üsuluna əsaslanan innovasiyalar yaradan İT-
lər 
d) yeni tələbatları yaradan İT-lər və mövcud olan tələbatları inkişaf edən və 
təmin edən İT-lər 
e) təməl innovasiyaları yaradan IT-lər və şəklini dəyişən innovasiyaların 
yaradılmasına yönələn İT-lər 
 



56. Yeni tələbatları yaradan və təmin edən tipik innovasiyalar hansılardır: 
a)) radioqəbuledici cihaz, maqnitifon, televizor, telefon 
b) hava şarı, termometr, lift, diş 
c) videomaqnitofon, videotelefon, hava kütlələri 
d) kalkulyator, kompüter, günəş, torpaq 
e) heç biri 
 
57. Maliyyə-sənaye qrup (MSQ) –  
a)) mal və xidmətlərin rəqabətdavamlılığını artırmaq üçün vahid texnoloji dövr 
ilə bir - birinə bağlanmış sənaye müəssisələrini, bankları, ticarət təşkilatları 
birləşdirən təşkilat strukturudur 
b) kollektiv sahibkarlıq əsasında hər növ fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq 
məqsədilə müstəqil sənaye müəssisələrinin, elmi, layihə, konstruktor və digər 
təşkilatların könüllü birləşməsidir 
c) MSQ təşkil edilmə formasıdır. Bu şirkət ana və törəmə şirkətlərin 
yaradılmasını nəzərdə tutur 
d) birgə maliyyələşdirilməni, strateji ETTKİ-lərin keçirilməsini, müəyyən 
müddət ərzində texnologiya və standartların işlənilməsini nəzərdə tutur 
e) müxtəlif ölkələrində törəmə şirkətlərə və filiallara malik olan cəmiyyət. 
 
58. Bütün innovasiya dövrü üzrə, o cümlədən nəticələrin kommersiyalaşması 
üzrə, mürəkkəb işlər kompleksinin aparılamsı üzrə şirkətlərarası kooperasiya 
(korporasiya) iştirakçıları arasında razılaşma adlanır: 
a)) Strateji alyans (SA) 
b) Maliyyə-sənaye qrup (MSQ) 
c) Transmilli korporasiya (TMK) 
d) Holdinq (holdinq şirkəti) 
e) Korporasiya 
 
59. Strateji alyans (SA)-ların fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır? 
a)) hamısı 
b) yeni məhsulun, texnologiyanın, kəşflərin, ixtiraların işlənilməsi və 
mənimsənilməsi zamanı iştirakçılar arasında maliyyə riski və qeyri-
müəyyənliyin artmasının bölüşdürülməsi 
c) işlərin mərkəzinin ETKKİ-lərə keçməsi, innovasiya dövrünün mərhələrinin 
kompleksliyi 
d) kooperasiyada yüksək manevrlilik, xüsusən ETTKİ-lərin aparılması zamanı 



e) qəti yeniliklərin yaradılmasının innovasiya dövrünün azalması; 
yeniliklərin istehsalının texnoloji hazırlanmasının yüksək dərəcədə 
avtomatlaşdırılması 

 
60. Elmi-texniki sahənin yeni təşkilat strukturlarından biri səhvdir: 
a)) interpreter 
b) inkubatorlar 
c) texnoparklar 
d) texnopolislar 
e) injiniriq şirkətlər 
 
61. İnkubatorda aparılan işlərin hansı növlərini qeyd etmək olar: 

a)) hamısı 
b) innovasiya layihələrinin ekspertizası 
c) investorların axtarışı və lazım gəlsə zəmanətin təmin edilməsi 
d) binaların, avadanlığın, xidmətlərin güzəştli şərtlərlə təqdim edilməsi 
e) güzəştli şərtlərlə hüquq, reklam, informasiya, konsultasiya və s. 
xidmətlərin göstərilməsi 
 

62. Bir tərəfdən elmi tədqiqatlar və işləmələr arasında və ikinci tərəfdən 
yeniliklər və istehsalat arasında birləşdirici bəndd – 
a)) injiniring şirkətləri 
b) Maliyyə-sənaye qrup (MSQ) 
c) Transmilli korporasiya (TMK) 
d) Holdinq (holdinq şirkəti) 
e) Korporasiya 
 
63. İnjinirinq şirkətlərə aid olan xüsusiyyət hansı variantda düzgün qeyd 
edilmişdir? 
a)) hamısı 
b) innovasiya ideyanın, yeni texnologiyanın, yararlı modellərin, ixtiraların 
ehtimal olunan əhəmiyyətinin, kommersiya konyukturanın qiymətini verir və 
texniki proqnozlaşdırmanı müəyyən edir 
c) yeniliyi axıra qədər çatdırır və sənaye istehsalına göndərir 
d) işlənmə obyektinin tətbiqi prosesində konsultasiya xidmətlərini göstərir 
e) sənaye müəssisələrinin göstərişi ilə işəsalma və sınaq işlərini görür 
 



64. Məhsulun, xidmətlərin, texnologiyaların, strukturların və s. dəyişdirilməsinə 
istiqamətləndirilmiş təşkil məqsədlərinə nail olmaq üsulu adlanır 
a)) innovasiya strategiyası 
b) innovasiya siyasəti 
c) innovasiya qroqramı 
d) innovasiya fondu 
e) innovasiya qroqramı 
 
65. Daxili mühitə münasibətdə müəssisələrin aşağıdakı növ strategiyalarından 
biri səhvdir? 
a)) qənaət strategiyası 
b) məhsul strategiyası 
c) funksional strategiyası 
d) resurslar strategiyası 
e) təşkilati-idarəetmə strategiyası 
 
66. Daxili mühitə münasibətdə müəssisələr məhsul strategiyasına aiddir: 
a)) yeni məmulatları, texnologiyaların, xidmətlərin və bazarların yaradılmasına 
istiqamətlənmiş portfel, sahibkar 
b) elmi-texniki, istehsal, marketinq, servis 
c) maliyyə, əmək, informasiya və material-texniki 
d) texnologiyalar, strukturlar, metodlar, idarəetmə sistemləri 
e) texnologiyalar, informasiya və material-texniki 
 
67. Daxili mühitə münasibətdə müəssisələr funksional strategiyasına aiddir: 
a)) elmi-texniki, istehsal, marketinq, servis  
b) yeni məmulatları, texnologiyaların, xidmətlərin və bazarların yaradılmasına 
istiqamətlənmiş portfel, sahibkar 
c) maliyyə, əmək, informasiya və material-texniki 
d) texnologiyalar, strukturlar, metodlar, idarəetmə sistemləri 
e) texnologiyalar, informasiya və material-texniki 
 
68. Daxili mühitə münasibətdə müəssisələr resurslar strategiyasına aiddir: 
a)) texnologiyalar, strukturlar, metodlar, idarəetmə sistemləri  
b) yeni məmulatları, texnologiyaların, xidmətlərin və bazarların yaradılmasına 
istiqamətlənmiş portfel, sahibkar 
c) maliyyə, əmək, informasiya və material-texniki 



d) elmi-texniki, istehsal, marketinq, servis  
e) sahibkar, maliyyə və əmək 
 
69. Daxili mühitə münasibətdə müəssisələr məhsul strategiyasına aiddir: 
a)) texnologiyalar, strukturlar, metodlar, idarəetmə sistemləri  
b) elmi-texniki, istehsal, marketinq, servis 
c) maliyyə, əmək, informasiya və material-texniki 
d) yeni məmulatları, texnologiyaların, xidmətlərin və bazarların yaradılmasına 
istiqamətlənmiş portfel, sahibkar 
e) sahibkar, maliyyə və əmək 
 
70. İnnovasiyaları strateci idarəetmənin ümumi vəzifələri aşağıdakı suallara 
javab verməyə imkan verir. Düzgün variant hansıdır? 
a)) hamısı 
b) xariji mühit tərəfindən məhdudiyyətləri nəzərə alaraq, İM perspektivdə hansı 
məhsullarla və hansı bazarlarda öz aktivliyini inkişaf etdirməlidir? 
c) hansı yeniliklərin, hansı metodların (proqramlar, layihələr) vasitəsilə strateci 
məqsədlərə nail olunajaq? 
d) Hansı miqyaslarda və hansı mənbələrdən strateci məqsədlərə ehtiyatlar 
ayrılajaq? 
e) İM-də innovasiya prosesləri hansı təşkilati formalarda (ənənəvi xətti-qərargah 
strukturu, matris və ya layihə strukturu, STV və ya hər bir strateci məqsədi 
idarəetmə mərkəzləri) həyata keçirilir? 
 
71. Strateci məqsədlərin müəyyən edilməsini özündə ehtiva edən iteraktiv proses 
və qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa görə strategiyaların işlənib hazırlanması 
adlanır: 
a)) texnologiya nöqteyi-nəzərindən strateci planlaşdırma 
b) texnologiya nöqteyi-nəzərindən strateci məqsədi 
c) texnologiya nöqteyi-nəzərindən strateci nəzarət 
d) texnologiya nöqteyi-nəzərindən strateci təşkil 
e) texnologiya nöqteyi-nəzərindən strateci ötürmə 
 

72. Strateci planlaşdırmanın operativ planlaşdırmadan fərqi aşağıdakı 
variantlardan birindən səhv göstərilmişdir. Səhv olanı tapın.  

a)) Strateci planlar adətən dar miqyasda strukturlaşdırılır və operativ 
planlaşdırma ilə müqayisədə təfsilata eyni yer verilir 



b) Strateci planlaşdırmada menejerin subyektiv istiqamət dəyərləri 
əhəmiyyətli dərəjədə böyük rol oynayır 

c) Alternativlərin ümumi mümkün diapazonu strateci planlaşdırmada 
operativ planlaşdırmadan xeyli genişdir 

d) Strateci planlaşdırma operativ planlaşdırmadan qeyri müəyyənliklə 
operativ planlaşdırmadan daha yüksək dərəjədə xarakterizə olunur 

e) Strateci planlaşdırma üçün ətraf mühitin şəraitləri haqda böyük 
informasiya lazımdır, operativ planlaşdırma isə firmadaxili təhlilə, həmçinin 
başa çatmış hadisələr haqqənda informasiyalara əsaslanır 

 
73. İM-in strategiyasının işlənib hazırlanmasında Vəziyyətin ilkin mərhələdə 
tanınması, vəziyyətin izlənməsi adlanır: 

a)) Strateji diaqnoz 
b) Strateji təhlil 
c) Strategiyanın qısa və dürüst ifadə edilməsi 
d) Proqramların qiymətləndirilməsi 
e) Strategiyaların reallaşdırılması 
 

74. İM-in strategiyasının işlənib hazırlanmasında STV-nin strateji zonalarının 
müəyyən edilməsi, əhatənin təhlili adlanır: 

a)) Strateji təhlil  
b) Strateji diaqnoz 
c) Strategiyanın qısa və dürüst ifadə edilməsi 
d) Proqramların qiymətləndirilməsi 
e) Strategiyaların reallaşdırılması 
 

75. İM-in strategiyasının işlənib hazırlanmasında strateji istiqamətin seçilməsi, 
proqramların işlənib hazırlanması aşağıdakı hansı variantla uyğun gəlir? 

a)) Strategiyanın qısa və dürüst ifadə edilməsi  
b) Strateji diaqnoz 
c) Strateji təhlil 
d) Proqramların qiymətləndirilməsi 
e) Strategiyaların reallaşdırılması 
 

76. İM-in strategiyasının işlənib hazırlanmasında İM-in siyasətinin 
qiymətləndirilməsi, qurulması aşağıdakı hansı variantla uyğun gəlir? 

a)) Proqramların qiymətləndirilməsi  



b) Strateji diaqnoz 
c) Strateji təhlil 
d) Strategiyanın qısa və dürüst ifadə edilməsi  
e) Strategiyaların reallaşdırılması 
 

77. İM-in strategiyasının işlənib hazırlanmasında funksional, layihə, məhsul 
menecmenti aşağıdakı hansı variantla uyğun gəlir? 

a)) Strategiyaların reallaşdırılması 
 b) Strateji diaqnoz 
c) Strateji təhlil 
d) Strategiyanın qısa və dürüst ifadə edilməsi  
e) Proqramların qiymətləndirilməsi 
 

78. İM-in strategiyasının işlənib hazırlanmasında reallaşdırmaya nəzarət, 
Kontrollinq adlanır: 

a)) Strateji nəzarət 
b) Strateji təhlil 
c) Strategiyanın qısa və dürüst ifadə edilməsi 
d) Proqramların qiymətləndirilməsi 
e) Strategiyaların reallaşdırılması 
 

79. Strategiyaların işlənib hazırlanma texnologiyasının mərkəzi məsələsi 
alternativin seçilməsi əsasında strateci qərarların qəbul edilməsidir. Bu 
yanaşmanın obyektiv zəruri komponentlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir: 
a)) hamısı 
b) qərarların parametrləri 
c) ekzogen (xarijdən şərtləndirilmələr) 
d) endogen (daxildən şərtləndirilmələr) 
e) qərarın aternativləri 
 
80. Tənzimlənən proseslərin nəzarət müşahidəsində xüssusi üsulların hesabına 
işə salınmışaktivlərin (ehtiyatların) daha yüksək fayda verməsini təmin etmə 
mexanizmi –  
a)) kontrollinq 
b) monitorinq 
c) standartlaşma 
d) indikator 



e) treninq 
 
81. Firmanın hansı tip innovasiya strategiyaları fərqləndirilir? 
a)) hücum, müdafiə, təqlid strategiyası 
b) qaçış, müdafiə, gizlənmə strategiyası 
c) gizlənmə, hücum, qaçış strategiyası 
d) hücum, müdafiə, gizlənmə strategiyası 
e) qaçış, müşahidə, məğlubetmə strategiyası 
 
82. Hansı tip innovasiya strategiyası öz fəaliyyətini sahibnkar rəqabəti 
prinsiplərinə əsaslandıran firmalar üçün səjiyyəvidir? 
a)) hücum strategiyası 
b) müdafiə strategiyası 
c) təqlid strategiyası 
d) gizlənmə strategiyası 
e) məğlubetmə strategiyası 
 
83. Hansı tip innovasiya strategiyası artıq mövjud olan bazarlarda firmanın 
rəqabət mövqeyinin saxlanmasına istiqamətlənir? 
a)) müdafiə strategiyası  
b) hücum strategiyası 
c) təqlid strategiyası 
d) gizlənmə strategiyası 
e) məğlubetmə strategiyası 
 
84. Hansı tip innovasiya strategiyası güjlü bazar və texniki mövqeyə malik olan 
firmalar tərəfindən istifadə olunur, bu və ya digər yeniliklərin bazara 
buraxılışında pioner olmayan firmalar tərəfindən tətbiq olunur? 
a)) təqlid strategiyası  
b) hücum strategiyası 
c) müdafiə strategiyası 
d) gizlənmə strategiyası 
e) məğlubetmə strategiyası 
 
85. İnnovasiya strategiyası hansıprinsipinə əsaslanır? 
a)) “vaxt-pul” 
b) ədalət 



c) əmək 
d) universal 
e) qənaət 
 
bölmə lahiyə  
86. Qarşılıqlı uyğunlaşdırılmış məqsədlər sistemi və onlara nail olmaq üçün 
müvafiq şəkildə təşkil olunmuş (ehtiyatlara, müddətə və icraçılara görə 
uyğunlaşdırılmış), layihə sənədləri komplekti ilə tərtib olunmuş və miqdar 
göstəriciləri ilə ifadə olunmuş və innovasiyalara gətirən kokret elmi-texniki 
məsələlərin səmərəli həllini təmin edən elmi-texniki, təcrübi-konstruktiv, 
istehsal, təşkilati-maliyyə, ticarət və s. kompleks tədbirlər proqramları adlanır: 
a)) innovasiya layihəsi 
b) konsaltinq 
c) innovasiya təklifi 
d) treninq 
e) investisiyalar 
 
87. İnnovasiya layihələrinin əsas elementlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir 
a)) hamısı 
b) innovasiya problemlərinin həlli və qoyuluş məqsədlərin reallaşdırılması üzrə 
kompleks layihə tədbirləri 
c) layihənin əsas təyinatını əks etdirən dürüst ifadə edilmiş məqsəd və vəzifələr 
d) layihə tədbirlərinin yerinə yetirilməsinin təşkilini, yəni verilmiş dəyər və 
keyfiyyət çərçivəsində məhdud zaman dövründə layihənin nail olmaq üçün 
ehtiyatlar və icraçılar üzrə onların uyğunlaşdırılması 
e) layihənin əsas göstəriciləri: məqsədli göstəricilərdən (bütün layihə üzrə) 
xüssusi göstəricilərədək (ayrı-ayrı tapşırıqlar, mövzular, mərhələlər, tədbirlər, 
icraçılar üzrə), o cümlədən onun səmərəliliyini səciyyələndirən göstəricilər 
 
88. Layihə-smeta sənədləri yaradılması üzrə işləri yerinə yetirməyə müvafiq 
şəkildə tərtib olunmuş lisenziya əsasında peşə hüququ olan şəxs və ya təşkilatı 
adlanır: 
a)) arxitektor 
b) mühəndis 
c) layihəçi 
d) investor 
e) podryadçı 



 
89. İnjinirinqlə, yəni istehsalla bağlı kompleks xidmətlərlə və layihə 
məhsullarını reallaşdırmaqla məşğul olmağa lisenziyaya malik olan şəxs və ya 
təşkilatı adlanır: 
a)) mühəndis  
b) arxitektor 
c) layihəçi 
d) investor 
e) podryadçı 
 
90. Layihənin məqsədlərinə effektiv nail olmaq məqsədilə layihənin həyata 
keçirilməsi dövrünə yaradılan və layihə rəhbəri tərəfindən başçılıq edilən 
spesifik təşkilati struktur adlanır: 
a)) layihə komandası 
b) Dəstəkləyiji strukturlar 
c) İnvestor 
d) Sifarişçi 
e) Elmi-texniki şura (ETŞ) 
 
91. İnnovasiya layihələrinin reallaşdırma dövrünə görə hansı formalara ayrılır? 
a)) uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli 
b) aralıq və son 
c) ilkin, orta, yekun 
d) minimum, maksimum 
e) sadə, normal və mürəkkəb 
 
92. İnnovasiya layihələrinin həll olunma səviyyəsinə görə hansı formalara 
ayrılır? 
a)) federal, prezident, regional, sahə, ayrı-ayrı müəssisələr 
b) daxili və xarici 
c) funksional və disfunksional 
d) inzibati və yardımçı 
e) heç biri 
 
93. İnnovasiya layihələrinin layihənin məqsədinin xarakterinə görə hansı 
formalara ayrılır? 
a)) aralıq və son  



b) uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli 
c) ilkin, orta, yekun 
d) minimum, maksimum 
e) sadə, normal və mürəkkəb 
 

94. İnnovasiyaların reallaşdırılmasının səmərəsinin ölçüsünü aşağıdakı hansı 

dəyərlərdə aşkarlanır: 

a)) hamısı 

b) məhsul (mal çeşidinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və artımı) 

c) texnoloci (əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi və əmək şəraitlərinin 

yaxşılaşdırılması) 

d) funksional (idarəetmənin səmərəliliyinin artması) 

e) sosial (innovasiyalardan istifadə etmək hesabına həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması) 

 

95. İnnovasiyaların ........... bilavasitə onların yaradılan məhsulların, texniki 

sistemlərin strukturların bütün zəruri və ehtimal olunan vahidini nəzərə almaqla 

müvafiq miqdarda əməyi, zamanı, ehtiyatları və pulu qorumaq qabiliyyətini 

müəyyən edir. 

a)) səmərəliliyi 

b) azlığı 

c) qənaətliyi 

d) dəyişikliyi 

e) həcmi 

 

96. İstehsalın aşağıdakı hansı xarakteristikaları innovasiyanı dəyişdirir: 

a)) hamısı 

b) istehsalın və satışın həjmi 

c) jari xərjlər 



d) yaradılan və fəaliyyətdə olan əmlakın ölçüsü 

e) istehsalda məşğul olanların sayı 

 

97. İnnovasiya variantlarının müqayisəsini istehsal sferasında innovasiyaların 

səmərəlilik göstərijilərinin hansı tipindən istifadə etməklə aparırlar? 

a)) məxarij və ehtiyat tipi 

b) mədaxil və əlavə tədbir tipi 

c) xidmətedici, fuksional və kompleks 

d) fuksional və kompleks, əsas 

e) yardımçı, fuksional və kompleks 

 

98.  İnnovasiyanın hansıtipli səmərəlilik göstərijisi innovasiyanın nətijəsinin sərf 

olunan janlı və maddiləşmiş əməyin (innovasiyanın qiyməti) məjmusunun 

kəmiyyətinə nisbətidir? 

a)) məxaric 

b) ehtiyat 

c) mədaxil 

d) heç biri 

e) funksional 

 

99. İnnovasiyanın hansı tipli səmərəlilik göstərijisi nətijənin dəyər ifadəsində 

işlədilmiş istehsal ehtiyatlarının kəmiyyətinə nisbətidir? 

a)) ehtiyat  

b) məxaric 

c) mədaxil 

d) disfunksional 

e) funksional 

 

100. Büdcə səmərəliliyi göstərijiləri .............. əks etdirir. 



a)) layihənin həyata keçirilməsinin nətijələrinin müvafiq büdjənin  gəlirlərinə və 

xərclərinə təsirini 

b) layihənin həyata keçirilməsinin nətijələrinin müvafiq borc xərclərinin 

nisbətini 

c) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsirin azalmasını 

d) layihənin həyata keçirilməsinin nətijələrinin müvafiq səmərəlilik şərtlərinin 

azalması 

e) heç biri 

 

101. İnnovasiya məhsulu –  

a)) lahiyənin hazırlanmasında, istifadəsində keyfiyyət üstünlüklərinə malik olan 

yeni məhsul, xidmət və texnologiyalar və ya yeni təşkilat-iqtisadi forma şəklində 

ifadə olunan, əvvəlki məhsul və ya təşkilatı-iqtisadi formalarla müqayisədə 

əlavə iqtisadi və ya ictimai mənfəəti təmin edən innovasiya fəaliyyətinin 

nəticəsidir 

b) informasiya əmtəəsinin istehsalı, mübadiləsi, istehlakı və qorunması 

prosesində meydana çıxan iqtisadi, hüquqi, təşkilati münasibətlərin məcmusudur 

c) əmək fəaliyyətinin məhsuludur ki, onun əsas komponenti kimi çıxış edir 

d) yeni hadisələrin baş vermə səbəbləri, formalaşmasının ünsürləri 

e) əvvəllər istifadə olunmuş praktikanın yenidən tətbiq edilməsi 

 

102. Lahiyənin hazırlanmasında, istifadəsində keyfiyyət üstünlüklərinə malik 

olan yeni məhsul, xidmət və texnologiyalar və ya yeni təşkilat-iqtisadi forma 

şəklində ifadə olunan, əvvəlki məhsul və ya təşkilatı-iqtisadi formalarla 

müqayisədə əlavə iqtisadi və ya ictimai mənfəəti təmin edən innovasiya 

fəaliyyətinin nəticəsi adlanır: 

a)) innovasiya məhsulu 

b) innovasiya dövrü 



c) novasiya 

d) keçmiş adət 

e) hamısı 

 

103. Birləşdirici (kompleks) innovasiya –  

a)) dünya təcrübəsində əvvəllər qazanılmış nailiyyətlərin optimal toplusunun 

istifadəsi hesabına əldə edilmiş innovasiyadır 

b) yüksək ixtisaslı işçilərin innovasiya potensialının güclənməsi 

c) yeni məhsullar və xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir 

d) yeni nailiyyətlər əldə edilməsi üçün qarşıya qoyulmuş tətbirlər toplusudur 

e) istehsal, maliyyə, kommersiya və inzibati xarakterli təşkilati - texniki, 

idarəetmə və iqtisadi qərarların formalaşmasıdır 

 

104. Dünya təcrübəsində əvvəllər qazanılmış nailiyyətlərin optimal toplusunun 

istifadəsi hesabına əldə edilmiş innovasiya adlanır: 

a)) birləşdirici (kompleks) innovasiya 

b) innovasiya məhsulu 

c) keçmiş adət 

d) bazis innovasiya 

e) yaxşılaşdırıcı innovasiya 

 

105. Bazis innovasiya –  

a)) əsasında fundamental elmi nailiyyətlərin durduğu növbəti nəsil üçün 

innovasiya məhsulu yaratmağa imkan verən kəşflərə yeni üsulların tətbiqi 

əsasında reallaşır 

b) dünya təcrübəsində əvvəllər qazanılmış nailiyyətlərin optimal toplusunun 

istifadəsi hesabına əldə edilmiş innovasiyadır 

c) məhsul (xidmət) bazarının xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

sifariş edilmiş elmi, layihə-texnoloji, yaxud təşkilati işlərin nəticələrinin 



istifadəsini nəzərdə tutan innovasiyadır 

d) informasiya əmtəəsinin istehsalı, mübadiləsi, istehlakı və qorunması 

prosesində meydana çıxan iqtisadi, hüquqi, təşkilati münasibətlərin məcmusudur 

e) elmi biliklərin, elmi ideyaların, kəşflər və ixtiraların innovasiyaya 

çevrilməsinin bütün dövrünü əhatə edən prosesdir 

 

106. Əsasında fundamental elmi nailiyyətlərin durduğu növbəti nəsil üçün 

innovasiya məhsulu yaratmağa imkan verən kəşflərə yeni üsulların tətbiqi 

əsasında realizə oluna bilər: 

a)) bazis innovasiya 

b) yaxşılaşdırıcı innovasiya 

c) innovasiya məhsulu 

d) innovasiya prosesi 

e) birləşdirici (kompleks) innovasiya 

 

107. Yaxşılaşdırıcı innovasiya –  

a)) məhsul (xidmət) bazarının xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

sifariş edilmiş elmi, layihə-texnoloji, yaxud təşkilati işlərin nəticələrinin 

istifadəsini nəzərdə tutan innovasiyadır 

b) əsasında fundamental elmi nailiyyətlərin durduğu növbəti nəsil üçün 

innovasiya məhsulu yaratmağa imkan verən kəşflərə yeni üsulların tətbiqi 

əsasında reallaşır 

c) dünya təcrübəsində əvvəllər qazanılmış nailiyyətlərin optimal toplusunun 

istifadəsi hesabına əldə edilmiş innovasiyadır 

d) informasiya əmtəəsinin istehsalı, mübadiləsi, istehlakı və qorunması 

prosesində meydana çıxan iqtisadi, hüquqi, təşkilati münasibətlərin məcmusudur 

e) elmi biliklərin, elmi ideyaların, kəşflər və ixtiraların innovasiyaya 

çevrilməsinin bütün dövrünü əhatə edən prosesdir 

 



108. Məhsul (xidmət) bazarının xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

sifariş edilmiş elmi, layihə-texnoloji, yaxud təşkilati işlərin nəticələrinin 

istifadəsini nəzərdə tutan innovasiya adlanır: 

a)) yaxşılaşdırıcı innovasiya 

b) bazis innovasiya 

c) innovasiya məhsulu 

d) innovasiya prosesi 

e) birləşdirici (kompleks) innovasiya 

 

109. İnnovasiya prosesi -  

a)) elmi biliklərin, elmi ideyaların, kəşflər və ixtiraların innovasiyaya 

çevrilməsinin bütün dövrünü əhatə edən prosesdir 

b) informasiya əmtəəsinin istehsalı, mübadiləsi, istehlakı və qorunması 

prosesində meydana çıxan iqtisadi, hüquqi, təşkilati münasibətləridir 

c) dünya təcrübəsində əvvəllər qazanılmış nailiyyətlərin optimal toplusunun 

istifadəsi hesabına əldə edilmiş innovasiyadır 

d) əsasında fundamental elmi nailiyyətlərin durduğu növbəti nəsil üçün 

innovasiya məhsulu yaratmağa imkan verən kəşflərə yeni üsulların tətbiqi 

əsasında reallaşır 

e) məhsul (xidmət) bazarının xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

sifariş edilmiş elmi, layihə-texnoloji, yaxud təşkilati işlərin nəticələrinin 

istifadəsini nəzərdə tutan innovasiyadır 

 

110. Elmi biliklərin, elmi ideyaların, kəşflər və ixtiraların innovasiyaya 

çevrilməsinin bütün dövrünü əhatə edən proses adlanır 

a)) innovasiya prosesi 

b) bazis innovasiya prosesi 

c) yaxşılaşdırıcı innovasiya prosesi 

d) birləşdirici (kompleks) innovasiya 



e) yeni adət 

 

111. İnnovasiyanın yaxşılaşdırıcı tipinə aid edilir:  

a)) hamısı 

b) əvvəl yaradılmış malları (xidmətləri), texnologiyaları, avadanlıqları, 

sistemləri və s. əvəz edəcək əvəzedici və rasionallaşdırıcı innovasiyalar 

c) bütövlükdə sistemin struktur və fəaliyyətində xüsusi dəyişikliklər etmədən 

elementlərin, verilmiş istehsal-texnoloji sistemin altsistemlərinin qismən 

yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş innovasiyalar 

d) yeni növ istehsal-texniki sistemlərin təşəbbüskarı olan və ilkin konsepsiyası 

keyfiyyətcə dəyişilmiş, lakin funksional prinsipləri qoruyub saxlayan 

innovasiyalar 

e)  prinsipial baza konstruksiya və strukturunu dəyişdirən texnologiya və 

məhsulların yeni nəslini müəyyən edən innovasiyalar 

 

112. İnnovasiyanın yaxşılaşdırıcı tipinə aid deyil: 

a)) müasir şəraitdə iqtisadi artım istifadə olunan istehsal amillərinin ancaq 

kəmiyyətinin yüksəldilməsi ilə müəyyən olunur 

b) əvvəl yaradılmış malları (xidmətləri), texnologiyaları, avadanlıqları, 

sistemləri və s. əvəz edəcək əvəzedici və rasionallaşdırıcı innovasiyalar 

c) bütövlükdə sistemin struktur və fəaliyyətində xüsusi dəyişikliklər etmədən 

elementlərin, verilmiş istehsal-texnoloji sistemin altsistemlərinin qismən 

yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş innovasiyalar 

d) yeni növ istehsal-texniki sistemlərin təşəbbüskarı olan və ilkin konsepsiyası 

keyfiyyətcə dəyişilmiş, lakin funksional prinsipləri qoruyub saxlayan 

innovasiyalar 

e)  prinsipial baza konstruksiya və strukturunu dəyişdirən texnologiya və 

məhsulların yeni nəslini müəyyən edən innovasiyalar 

 



113. İnnovasiya prosesinin əsasında – 

a)) innovasiyaların yaranması üçün vacib olan yeni elmi biliklərin əldə edilməsi 

və nisbətən ümumi qanunauyğunluqların aşkar edilməsinə yönəldilmiş 

fundamental tədqiqatlara başlayan yeniliklərin yaranması və öyrənilməsi prosesi 

durur 

b) yeni növ istehsal-texniki sistemlərin təşəbbüskarı olan və ilkin konsepsiyası 

keyfiyyətcə dəyişilmiş, lakin funksional prinsipləri qoruyub saxlayan innovasiya 

prosesi durur 

c) bütövlükdə sistemin struktur və fəaliyyətində xüsusi dəyişikliklər etmədən 

elementlərin, verilmiş istehsal-texnoloji sistemin altsistemlərinin qismən 

yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş innovasiya prosesi durur 

d) əvvəl yaradılmış malları (xidmətləri), texnologiyaları, avadanlıqları, 

sistemləri və s. əvəz edəcək əvəzedici və rasionallaşdırıcı innovasiyalar 

e) heç biri 

 

114. İnnovasiya prosesinin dövrü əhatə edir: 

a)) elmi-texniki ideyanın işlənməsinin sifarişçiyə və ya bazara kommersiya 

əsasında realizəsinə qədər dörvü əhatə edir 

b) elm-texniki texnologiyanın məhsul (xidmət) istehsalına tətbiqi dövrünü əhatə 

edir 

c) yaxşılaşdırılması dövrünü əhatə edir 

d) innovasiya fəaliyyətində mütəxəssislərin sırasında "İşgüzar mələklər'' 

yaranması dövrünü əhata edir 

e) heç biri 

 

115. İnnovasiya dövrü –  

a)) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 



bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

b) kommersiyallaşma anına qədər və ya xərcini ödəyənə qədər gözlənilən 

müddət 

c) iqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsidir 

d) texnoloji yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul növlərinin texnologiyalarının 

satış göstəricilərinə məhsulun həyat dövrü 

e) hamısı 

 

116. Yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesi adlanır: 

a)) innovasiya dövrü 

b) innovasiyanın həyat dövrü 

c) innovasiya prosesi 

d) keçmiş dövr 

e) bazis innovasiya 

 

117. İnnovasiyanın həyat dövrü –  

a)) kommersiyallaşma anına qədər və ya xərcini ödəyənə qədər gözlənilən 

müddət 

b) iqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsidir 

c) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 



bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

d) məhsul (xidmət) bazarının xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

sifariş edilmiş elmi, layihə-texnoloji, yaxud təşkilati işlərin nəticələrinin 

istifadəsini nəzərdə tutan innovasiya dövrü 

e) müasir şəraitdə iqtisadi artım istifadə olunan istehsal amillərinin ancaq 

kəmiyyətinin yüksəldilməsi ilə müəyyən olunan dövr 

 

118. İnnovasiyalar bazarı –  

a)) iqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsidir 

b) elm və innovasiya fəaliyyəti sahəsində məşğul olan işçilərə verilən tələb və 

təklifin meydana gəldiyi sahədir 

c) əsasında fundamental elmi nailiyyətlərin durduğu növbəti nəsil üçün 

innovasiya məhsulu yaratmağa imkan verən kəşflərə yeni üsulların tətbiqi 

əsasında reallaşır 

d) ancaq təşkilati innovasiyaların formalaşması üçün xarakterizə olan mühit 

e) hamısı  

 

119. İqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsi adlanır: 

a)) innovasiyalar bazarı 

b) intellektual əmək bazarı 

c) innovasiya təklifi 

d) innovasiya – investisiya infrastrukturu 

e) treninq 

 

120. İntellektual əmək bazarı –  

a)) elm və innovasiya fəaliyyəti sahəsində məşğul olan işçilərə verilən tələb və 



təklifin meydana gəldiyi sahədir 

b) iqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsidir 

c) əsasında fundamental elmi nailiyyətlərin durduğu növbəti nəsil üçün 

innovasiya məhsulu yaratmağa imkan verən kəşflərə yeni üsulların tətbiqi 

əsasında reallaşır 

d) ancaq təşkilati innovasiyaların formalaşması üçün xarakterizə olan mühit 

e) hamısı  

 

121. İnnovasiya bazarına daxildir: 

a)) hamısı 

b) intelektual mülkiyyət qaydaları üzrə tədavül edən elmi, texniki yeniliklər 

c) intelektual mülkiyyət qaydaları üzrə tədavül edən elmi-texniki, texnoloji 

yeniliklər 

d) müəllif hüquqları, qaydaları üzrə tədavül edən yeni elmi-texniki 

informasiyalar 

e) yeni elmi-texniki və texnoloji xidmətlər 

 

122. İnnovasiya bazarına daxil deyil: 

a)) elmi kadr və menecer hazırlığını, onların sertifikatlaşmasını, alim və 

mütəxissizlərin səmərəli məşğulluğunun təminatı 

b) intelektual mülkiyyət qaydaları üzrə tədavül edən elmi, texniki yeniliklər 

c) intelektual mülkiyyət qaydaları üzrə tədavül edən elmi-texniki, texnoloji 

yeniliklər 

d) müəllif hüquqları, qaydaları üzrə tədavül edən yeni elmi-texniki 

informasiyalar 

e) yeni elmi-texniki və texnoloji xidmətlər 

 

123. İntellektual əmək bazarına aiddir: 



a)) elmi kadr və menecer hazırlığını, onların sertifikatlaşmasını, alim və 

mütəxissizlərin səmərəli məşğulluğunun təminatı 

b) intelektual mülkiyyət qaydaları üzrə tədavül edən elmi, texniki yeniliklər 

c) intelektual mülkiyyət qaydaları üzrə tədavül edən elmi-texniki, texnoloji 

yeniliklər 

d) müəllif hüquqları, qaydaları üzrə tədavül edən yeni elmi-texniki 

informasiyalar 

e) yeni elmi-texniki və texnoloji xidmətlər 

 

124. İnjinirinq –  

a)) innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyasıdır 

b) innovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya firmasının 

kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

c) innovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

d) innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet 

və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının bir növüdür 

e) mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur 

 

125. İnnovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyası adlanır: 

a)) injinirinq 

b) treninq 

c) konsaltinq 

d) məhsulun həyat dövrü 

e) innovasiya təklifi 

 



126. Treninq –  

a)) innovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya firmasının 

kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

b) innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyasıdır 

c) innovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

d) innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet 

və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının bir növüdür 

e) mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur 

 

127. İnnovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya 

firmasının kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının 

bir növü  adlanır 

a)) treninq 

b) konsaltinq 

c) innovasiya təklifi 

d) innovasiya layihələri 

e) investisiyalar 

 

128. Konsaltinq –  

a)) innovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

b) innovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya firmasının 

kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

c) innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyasıdır 

d) innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet 



və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının bir növüdür 

e) mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur 

 

129. İnnovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür: 

a)) konsaltinq 

b) treninq 

c) innovasiya təklifi 

d) innovasiya layihələri 

e) investisiyalar 

 

130. Transfer –  

a)) innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet 

və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının bir növüdür 

b) innovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

c) innovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya firmasının 

kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

d) innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyasıdır 

e) mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur 

 

131. İnnovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa 

predmet və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının bir növüdür: 

a)) transfer 

b) konsaltinq 



c) treninq 

d) innovasiya təklifi 

e) investisiyalar 

 

132. İnvestisiyalar –  

a)) mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur 

b) innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyasıdır 

c) innovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya firmasının 

kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

d) innovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür 

e) innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet 

və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının bir növüdür 

 

133. Mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşu adlanır: 

a)) investisiyalar  

b) konsaltinq 

c) treninq 

d) innovasiya təklifi 

e) transfer 

 

134. İnnovasiya texnologiyasının növləri hansıdır? 

1. Treninq 

2. Konsaltinq 

3. Transfer 

4. Bazis innovasiya 

5. İnnovasiya məhsulu 



a)) 1, 2, 3 

b) 1, 2, 4 

c) 1, 3, 5 

d) 2, 4, 5 

e) 3, 4, 5 

 

135. İnnovasiya texnologiyasının növləri deyildir: 

1. Treninq 

2. Konsaltinq 

3. Transfer 

4. Bazis innovasiya 

5. İnnovasiya məhsulu 

a)) 4, 5 

b) 1, 2, 3 

c) 2, 5 

d) 3, 4 

e) 1, 5 

 

136. İnnovasiya-investisiya prosesi –  

a)) innovasiya fəaliyyətinin istiqamətlərindən biridir, investisiyaların həyata 

keçirilməsi və innovasiya fəaliyyətinə investisiyaların qoyulması məsələlərinin 

paralel, qarşılıqlı əlaqəli həlləri ilə xarakterizə olunur 

b) mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur 

c) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

d) innovasiya layihəsinin onun tətbiqindən alınacaq mənfəət səmərəsinin qeyd 



etməklə təklif edilməsidir 

e) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

 

137. İnnovasiya fəaliyyətinin istiqamətlərindən biridir, investisiyaların həyata 

keçirilməsi və innovasiya fəaliyyətinə investisiyaların qoyulması məsələlərinin 

paralel, qarşılıqlı əlaqəli həlləri ilə xarakterizə olunur: 

a)) innovasiya-investisiya prosesi 

b) innovasiya təklifi 

c) innovasiya – investisiya infrastrukturu 

d) məhsul həyat dövrü 

e) innovasiya proqramı 

 

138. İnnovasiya – investisiya infrastrukturu – 

a)) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən 

qarşılıqlı təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

b) innovasiya fəaliyyətinin istiqamətlərindən biridir, investisiyaların həyata 

keçirilməsi və innovasiya fəaliyyətinə investisiyaların qoyulması məsələlərinin 

paralel, qarşılıqlı əlaqəli həlləri ilə xarakterizə olunur 

c) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

d) innovasiya layihəsinin onun tətbiqindən alınacaq mənfəət səmərəsinin qeyd 

etməklə təklif edilməsidir 

e) məhsulun yenisi ilə əvəz olunması anına qədər olan istehsal dövrüdür 

 

139. İnnovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən 



qarşılıqlı təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir:  

a)) innovasiya – investisiya infrastrukturu 

b) innovasiya təklifi 

c) innovasiya-investisiya prosesi 

d) məhsul həyat dövrü 

e) innovasiya proqramı 

 

140. Məhsul həyat dövrü –  

a)) yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə yeniləşmiş məhsulun istehsalına qeder olan 

dövr 

 b) innovasiya fəaliyyətinin istiqamətlərindən biridir, investisiyaların həyata 

keçirilməsi və innovasiya fəaliyyətinə investisiyaların qoyulması məsələlərinin 

paralel, qarşılıqlı əlaqəli həlləri ilə xarakterizə olunur 

c) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

d) innovasiya layihəsinin onun tətbiqindən alınacaq mənfəət səmərəsinin qeyd 

etməklə təklif edilməsidir 

e) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

 

141. Yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə yeniləşmiş məhsulun istehsalına qeder 

olan dövr adlanır: 

a)) məhsul həyat dövrü  

b) innovasiya təklifi 

c) innovasiya-investisiya prosesi 

d) innovasiya – investisiya infrastrukturu 



e) innovasiya proqramı 

 

142. İnnovasiya təklifi -  

a)) innovasiya layihəsinin onun tətbiqindən alınacaq mənfəət səmərəsinin qeyd 

etməklə təklif edilməsidir  

 b) innovasiya fəaliyyətinin istiqamətlərindən biridir, investisiyaların həyata 

keçirilməsi və innovasiya fəaliyyətinə investisiyaların qoyulması məsələlərinin 

paralel, qarşılıqlı əlaqəli həlləri ilə xarakterizə olunur 

c) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

d) yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə yeniləşmiş məhsulun istehsalına qədər olan 

dövr 

e) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

 

143. İnnovasiya layihəsinin onun tətbiqindən alınacaq mənfəət səmərəsinin qeyd 

etməklə təklif edilməsi adlanır: 

a)) innovasiya təklifi  

b) məhsul həyat dövrü 

c) innovasiya-investisiya prosesi 

d) innovasiya – investisiya infrastrukturu 

e) innovasiya proqramı 

 

144. İnnovasiya qroqramı – 

a)) dövlətlərarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar 

maraqlarına əsaslanan ehtiyatlara, icraçılara və həyata keçirilmə müddətinə görə 



uyğunlaşdırılmış, innovasiya məhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını və 

səmərəli mənimsənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir 

b) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 

onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

c) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

d) yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə yeniləşmiş məhsulun istehsalına qeder olan 

dövr 

e) innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 

texnologiyasıdır 

 

145. Dövlətlərarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar 

maraqlarına əsaslanan ehtiyatlara, icraçılara və həyata keçirilmə müddətinə görə 

uyğunlaşdırılmış, innovasiya məhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını və 

səmərəli mənimsənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksi adlanır: 

a)) innovasiya qroqramı 

b) treninq 

c) innovasiya təklifi 

d) innovasiya layihələri 

e) investisiyalar 

 

146. İnnovasiya layihələri – 

a)) verilmiş zaman dövründə mənfəətin və ya digər faydalı səmərənin alınması 

məqsədi ilə yeni növ məhsulun və ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı və 

reallaşdırılmasının başlanmasını təmin edən tədbirlər sistemidir 

b) yeni tələbatın müəyyən edilməsi və ideyanın (konsepsiya) yaranmasından 



onun praktiki həyata keçməsinə (tətbiqi) və vahid təsərrüfat subyekti və ya 

möhkəm təsərrüfat əlaqələri ilə birləşən təşkilatlar məcmusu sərhədlərində 

bazarda satış və innovasiya strukturunun daim yeniləşdirən innovasiya 

məhsulunun ardıcıl yaradılmasının dövrü təkrarlanan prosesidir 

c) dövlətlərarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar 

maraqlarına əsaslanan ehtiyatlara, icraçılara və həyata keçirilmə müddətinə görə 

uyğunlaşdırılmış, innovasiya məhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını və 

səmərəli mənimsənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir 

d) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

e) əvvəl yaradılmış malları (xidmətləri), texnologiyaları, avadanlıqları, 

sistemləri və s. əvəz edəcək əvəzedici və rasionallaşdırıcı innovasiyalar 

 

147. verilmiş zaman dövründə mənfəətin və ya digər faydalı səmərənin alınması 

məqsədi ilə yeni növ məhsulun və ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı və 

reallaşdırılmasının başlanmasını təmin edən tədbirlər sistemi adlanır: 

a)) innovasiya layihələri  

b) treninq 

c) innovasiya təklifi 

d) innovasiya qroqramı 

e) investisiyalar 

 

148. İnnovasiya fondu –  

a)) qayıdış və həmişəlik əsasında vəsaitləri təqdim etmək yolu ilə innovasiya 

layihələri və proqramlarının maliyyələşməsini təmin edən qeyri-ticarət 

təşkilatıdır 

b) verilmiş zaman dövründə mənfəətin və ya digər faydalı səmərənin alınması 

məqsədi ilə yeni növ məhsulun və ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı və 

reallaşdırılmasının başlanmasını təmin edən tədbirlər sistemidir 



c) dövlətlərarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar 

maraqlarına əsaslanan ehtiyatlara, icraçılara və həyata keçirilmə müddətinə görə 

uyğunlaşdırılmış, innovasiya məhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını və 

səmərəli mənimsənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir 

d) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

e) əvvəl yaradılmış malları (xidmətləri), texnologiyaları, avadanlıqları, 

sistemləri və s. əvəz edəcək əvəzedici və rasionallaşdırıcı innovasiyalar 

 

149. Qayıdış və həmişəlik əsasında vəsaitləri təqdim etmək yolu ilə innovasiya 

layihələri və proqramlarının maliyyələşməsini təmin edən qeyri-ticarət təşkilatı 

adlanır: 

a)) innovasiya fondu  

b) innovasiya layihələri 

c) innovasiya təklifi 

d) innovasiya qroqramı 

e) investisiyalar 

 

150. İnnovasiya siyasəti –  

a)) innovasiya fəaliyyətinin statusuna, prinsiplərinə, məqsədlərinə, ehtiyatları 

mexanizminə və nəticələrinə münasibətdə dövlətin bazis göstərişlərinin regional 

və bələdiyyə səviyyəsində birbaşa və dolayı ilə yerinə yetirilməsinin 

tənzimlənməsi üzrə fəaliyyət növüdür 

b) dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən əsas proqram və layihələrin 

dəstəklənməsinin əsas innovasiya strategiyasının və mexanizminin müəyyən 

edilmiş məqsədləridir 

c) dövlətlərarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar 

maraqlarına əsaslanan ehtiyatlara, icraçılara və həyata keçirilmə müddətinə görə 

uyğunlaşdırılmış, innovasiya məhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını və 



səmərəli mənimsənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir 

d) verilmiş zaman dövründə mənfəətin və ya digər faydalı səmərənin alınması 

məqsədi ilə yeni növ məhsulun və ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı və 

reallaşdırılmasının başlanmasını təmin edən tədbirlər sistemidir 

e) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

 

151. İnnovasiya fəaliyyətinin statusuna, prinsiplərinə, məqsədlərinə, ehtiyatları 

mexanizminə və nəticələrinə münasibətdə dövlətin bazis göstərişlərinin regional 

və bələdiyyə səviyyəsində birbaşa və dolayı ilə yerinə yetirilməsinin 

tənzimlənməsi üzrə fəaliyyət növüdür adlanır: 

a)) innovasiya siyasəti 

b) innovasiya fəaliyyəti 

c) xidmət 

d) innovasiya təklifi 

e) innovasiya qroqramı 

 

152. Dövlət innovasiya siyasəti – 

a)) dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən əsas proqram və layihələrin 

dəstəklənməsinin əsas innovasiya strategiyasının və mexanizminin müəyyən 

edilmiş məqsədləridir  

b) innovasiya fəaliyyətinin statusuna, prinsiplərinə, məqsədlərinə, ehtiyatları 

mexanizminə və nəticələrinə münasibətdə dövlətin bazis göstərişlərinin regional 

və bələdiyyə səviyyəsində birbaşa və dolayı ilə yerinə yetirilməsinin 

tənzimlənməsi üzrə fəaliyyət növüdür 

c) dövlətlərarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar 

maraqlarına əsaslanan ehtiyatlara, icraçılara və həyata keçirilmə müddətinə görə 

uyğunlaşdırılmış, innovasiya məhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını və 

səmərəli mənimsənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir 



d) verilmiş zaman dövründə mənfəətin və ya digər faydalı səmərənin alınması 

məqsədi ilə yeni növ məhsulun və ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı və 

reallaşdırılmasının başlanmasını təmin edən tədbirlər sistemidir 

e) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

 

153. İnnovasiya fəaliyyəti –  

a)) insan kollektivinin yeni elmi biliklər, ideyalar, kəşflər, həmçinin mövcud və 

sınamış elmi texnologiya, sistem və avadanlıqların istifadəsi və tətbiqi arasında 

innovasiyaların tam həcmdə ictimai təcrübə realizəsinə yönəldilmiş sistemli 

fəaliyyət növüdür 

b) dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən əsas proqram və layihələrin 

dəstəklənməsinin əsas innovasiya strategiyasının və mexanizminin müəyyən 

edilmiş məqsədləridir 

c) innovasiya fəaliyyətinin statusuna, prinsiplərinə, məqsədlərinə, ehtiyatları 

mexanizminə və nəticələrinə münasibətdə dövlətin bazis göstərişlərinin regional 

və bələdiyyə səviyyəsində birbaşa və dolayı ilə yerinə yetirilməsinin 

tənzimlənməsi üzrə fəaliyyət növüdür 

d) innovasiya fəaliyyətinin fəallaşması məsələlərinin həllini təmin edən qarşılıqlı 

təsiriə malik təşkilati və idarəedici bəndlərin şəbəkə sistemidir 

e) verilmiş zaman dövründə mənfəətin və ya digər faydalı səmərənin alınması 

məqsədi ilə yeni növ məhsulun və ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı və 

reallaşdırılmasının başlanmasını təmin edən tədbirlər sistemidir 

 

154. İnsan kollektivinin yeni elmi biliklər, ideyalar, kəşflər, həmçinin mövcud 

və sınamış elmi texnologiya, sistem və avadanlıqların istifadəsi və tətbiqi 

arasında innovasiyaların tam həcmdə ictimai təcrübə realizəsinə yönəldilmiş 

sistemli fəaliyyət növüdür adlanır: 

a)) innovasiya fəaliyyəti 



b) innovasiya siyasəti 

c) xidmət 

d) innovasiya təklifi 

e) innovasiya qroqramı 

 

155. Elmi innovasiya fəaliyyətinin xüsusi halı –  

a)) texniki və mühəndis problemləri sahəsində yeni bilik və həllərin alınması, 

inkişafı, tətbiqinə yönəldilmiş elmi-texniki fəaliyyətdir 

b) innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarlarıdır 

c) Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusudur 

d) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

e) regionun səmərəli innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ümumi baza 

bacarığı və hazırlığıdır 

 

156. İnnovasiya fəaliyyəti obyekti –  

a)) innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarlarıdır  

b) texniki və mühəndis problemləri sahəsində yeni bilik və həllərin alınması, 

inkişafı, tətbiqinə yönəldilmiş elmi-texniki fəaliyyətdir 

c) Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusudur 

d) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 



elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

e) regionun səmərəli innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ümumi baza 

bacarığı və hazırlığıdır 

 

157. İnnovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarları  adlanır: 

a)) innovasiya fəaliyyəti obyekti 

b) innovasiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi 

c) milli innovasiya sistemi 

d) tətbiqi innovasiya 

e) elmi innovasiya 

 

158. İnnovasiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi – 

a)) Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusudur  

b) texniki və mühəndis problemləri sahəsində yeni bilik və həllərin alınması, 

inkişafı, tətbiqinə yönəldilmiş elmi-texniki fəaliyyətdir 

c) innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarlarıdır 

d) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

e) regionun səmərəli innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ümumi baza 

bacarığı və hazırlığıdır 

 

159. Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusu adlanır: 



a)) innovasiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi  

b) innovasiya fəaliyyəti obyekti 

c) Milli innovasiya sistemi 

d) tətbiqi innovasiya 

e) elmi innovasiya 

 

160. Milli innovasiya sistemi (MİS) –  

a)) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur  

b) texniki və mühəndis problemləri sahəsində yeni bilik və həllərin alınması, 

inkişafı, tətbiqinə yönəldilmiş elmi-texniki fəaliyyətdir 

c) innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarlarıdır 

d) Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusudur  

e) regionun səmərəli innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ümumi baza 

bacarığı və hazırlığıdır 

 

161. İnnovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusu adlanır: 

a)) Milli innovasiya sistemi  

b) innovasiya fəaliyyəti obyekti 

c) innovasiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi 

d) tətbiqi innovasiya 

e) elmi innovasiya 

 



162. Regionun innovasiya potensialı –  

a)) regionun səmərəli innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ümumi baza 

bacarığı və hazırlığıdır  

b) texniki və mühəndis problemləri sahəsində yeni bilik və həllərin alınması, 

inkişafı, tətbiqinə yönəldilmiş elmi-texniki fəaliyyətdir 

c) innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarlarıdır 

d) Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusudur  

e) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

 

163. İnnovasiya potensialı aşadakı innovasiya fəaliyyəti ehtiyatları ilə 

xarakterizə olunur: 

a)) hamısı 

b) alim-təşkilatçı və alim-mütəxəssis, innovatika sahəsində təşkilatçı-mütəxəssis 

sistem kadrları 

c) maddi-texniki baza 

d) maliyyələşmə 

e) elmi informasiya və ölkədaxili və xarici innovasiya fəaliyyəti üzrə 

informasiya 

 

164. İnnovasiya infrastrukturu –  

a)) qarşılıqlı əlaqəli, bir-birini tamamlayan sistem və onların müvafiq olaraq 

innovasiya fəaliyyətini səmərəli həyata keçirmək və yenilikləri realizə etmək 

üçün vacib olan təşkilati və idarəedici altsistemlərin məcmusudur 

b) texniki və mühəndis problemləri sahəsində yeni bilik və həllərin alınması, 



inkişafı, tətbiqinə yönəldilmiş elmi-texniki fəaliyyətdir 

c) innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılan və ya təkmilləşdirilən mülkiyyət 

kompleksi, texnoloji, istehsalat və təşkilat qərarlarıdır 

d) Respublikada innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün 

hüquqi, iqtisadi və sosial şərait yaratmaq məqsədi ilə dövlət hakimiyyət 

orqanları tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər məcmusudur  

e) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

 

165. İnnovasiya infrastrukturunun tərkibinə daxildir: 

a)) hamısı 

b) innovasiya bazasını operativ etibarlı verilənlər və biliklərlə təmin edən 

informasiya təminatı sistemi 

c) innovasiya layihəsinin bütün yaranma mərhələlərinin çevik 

avtomatlaşdırılmasını realizə edən texniki təminat sistemi 

d) innovasiya fəaliyyətinin koordinasiya, tənzimlənməsi və maliyyə-iqtisadi 

təminat sistemi 

e) professional hazırlanmış və praktiki innovasiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik 

layihə rəhbərlərindən ibarət kadr hazırlığı sistemi 

 

166. İnnovasiya infrastrukturunun tərkibinə daxil olmayan hansıdır: 

a)) texniki və mühəndis problemlərin öyrənilməsinə yönəldilmiş sosioloji 

fəaliyyət 

b) innovasiya bazasını operativ etibarlı verilənlər və biliklərlə təmin edən 

informasiya təminatı sistemi 

c) innovasiya layihəsinin bütün yaranma mərhələlərinin çevik 

avtomatlaşdırılmasını realizə edən texniki təminat sistemi 

d) innovasiya fəaliyyətinin koordinasiya, tənzimlənməsi və maliyyə-iqtisadi 



təminat sistemi 

e) professional hazırlanmış və praktiki innovasiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik 

layihə rəhbərlərindən ibarət kadr hazırlığı sistemi 

 

167. Milli innovasiya infrastrukturunun əsasını təşkil edir: 

a)) hamısı 

b) texnoloji transfer mərkəzləri 

c) başlanğıc və vencur maliyyələşməsi fondları 

d) innovasiya texnologiya mərkəzləri və texnopark və yüksək texnologiya 

əraziləri 

e) ixtisaslı kadrların hazırlanması mərkəzləri 

 

168. Elmtutumlu sahə -  

a)) elm və texnikanın yeni son nailiyyətlərindən istifadə edərək məhsul istehsal 

edən, iş və xidmətlər göstərən iqtisadi sahədir 

b) iqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsidir 

c) elm və innovasiya fəaliyyəti sahəsində məşğul olan işçilərə verilən tələb və 

təklifin meydana gəldiyi sahədir 

d) heç biri 

e) innovasiyanın nəzəri əsaslarının, elmi metodologiya və onun 

qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması, yaradılması üsullarının və 

innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili və realizəsi üsullarının 

işlənməsi və inkişafı ilə məşğul olan elmdir 

 

169. İnnovatika –  

a)) innovasiyanın nəzəri əsaslarının, elmi metodologiya və onun 

qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması, yaradılması üsullarının və 

innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili və realizəsi üsullarının 



işlənməsi və inkişafı ilə məşğul olan elmdir   

b) iqtisadi cəhətdən azad layihəçilərlə innovasiya istehlakçıları arasında 

mübadilə  sahəsidir 

c) elm və innovasiya fəaliyyəti sahəsində məşğul olan işçilərə verilən tələb və 

təklifin meydana gəldiyi sahədir 

d) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

e) elm və texnikanın yeni son nailiyyətlərindən istifadə edərək məhsul istehsal 

edən, iş və xidmətlər göstərən iqtisadi sahədir 

 

170. İnnovasiyanın nəzəri əsaslarının, elmi metodologiya və onun 

qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması, yaradılması üsullarının və 

innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili və realizəsi üsullarının 

işlənməsi və inkişafı ilə məşğul olan elm adlanır: 

a)) innovatika 

b) informatika 

c) novatika 

d) texnologiya 

e) iqtisadiyyat 

 

171. Nəzəri innovatika –  

a)) innovatikanın elmi metodologiyasının yaranması və inkişafının nəzəri 

problemləri ilə yeni biliklər, ideyalar, kəşflər və yeni texnologiyalardan İMTTS-

in sintezinin nəzəri problemləri ilə məşğul olan elmi fəaliyyət istiqamətidir 

b) innovasiyanın nəzəri əsaslarının, elmi metodologiya və onun 

qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması, yaradılması üsullarının və 

innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili və realizəsi üsullarının 

işlənməsi və inkişafı ilə məşğul olan elmdir   



c) elm və innovasiya fəaliyyəti sahəsində məşğul olan işçilərə verilən tələb və 

təklifin meydana gəldiyi sahədir 

d) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

e) elm və texnikanın yeni son nailiyyətlərindən istifadə edərək məhsul istehsal 

edən, iş və xidmətlər göstərən iqtisadi sahədir 

 

172. Tətbiqi innovatika –  

a)) innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili və realizəsinin nəzəri-tətbiqi 

problemləri ilə məşğul olan elmi fəaliyyət istiqamətidir 

b) innovatikanın elmi metodologiyasının yaranması və inkişafının nəzəri 

problemləri ilə yeni biliklər, ideyalar, kəşflər və yeni texnologiyalardan İMTTS-

in sintezinin nəzəri problemləri ilə məşğul olan elmi fəaliyyət istiqamətidir 

c) innovasiyanın nəzəri əsaslarının, elmi metodologiya və onun 

qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması, yaradılması üsullarının və 

innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili və realizəsi üsullarının 

işlənməsi və inkişafı ilə məşğul olan elmdir   

d) elm və innovasiya fəaliyyəti sahəsində məşğul olan işçilərə verilən tələb və 

təklifin meydana gəldiyi sahədir 

e) innovasiya fəaliyyəti formalaşan iqtisadi mexanizmlər əsasında həyata 

keçirən dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin qarşılıqlı təsirini inkişaf etdirən 

elementlər və ya obyektlər məcmusudur 

 

173. Milli innovasiya sistemi konsepsiyasının müəllifləri hansı variantda düzgün 

göstərilmişdir 

a)) K.Friman, B.Lundval 

b) A.Smit, D.Rikardo 

c) T.Maltus, K.Maks 



d) D. Kozlov, B. Karlof 

e) R. Ryüttinger,  T. Levitt 

 

174. “Milli innovasiya sistemi” anlayışı ilk dəfə kim tərəfindən istifadə 

olunmuşdur? 

a)) K.Friman 

b) T. Levitt 

c) B.Lundval 

d) T.Maltus 

e) D.Rikardo 

 

175. Dövlət innovasiya siyasəti hansı prinsipə əsaslanır? 

a)) hamısı 

b) təbii ehtiyatların potensialı 

c) coğrafi vəziyyət 

d) iqtisadi inkişafın xarakteri 

e) xarici siyasətin istiqamətlənməsi 

 

176. Milli innovasiya sisteminin formalaşmasının üsulları hansılardır? 

a)) avropa-amerikan, yapon 

b) anqlo sakson, alman 

c) yapon, alman  

d) avropa-amerikan, alman 

e) anqlo sakson, avropa-amerikan 

 

177. Avropa-amerikan üsuluna aid olan xüsusiyyət hansıdır? 

a)) bu üsul əsasən innovasiya məhsulunun generasiyası üçün şəxsi, elmi-

texnoloji potensialın inkişafı və istifadəsinə əsaslanır 

b) bu üsul əsasən yeni bilik və texnologiyaların xaricdən alınaraq 



təkmilləşməsinə əsaslanır 

c) bu üsul əsasən məhsulun istehlakçılarının məmulatlarının uçotu və təhlilinin 

istifadəsinə əsaslanır 

d) bu üsul əsasən məhsul növü üzrə mütəxəsislərin kəmiyyət göstəricilərinə 

əsaslanır 

e) hamısı 

 

178. Yapon üsuluna aid olan xüsusiyyət hansıdır? 

a)) bu üsul əsasən yeni bilik və texnologiyaların xaricdən alınaraq 

təkmilləşməsinə əsaslanır  

b) bu üsul əsasən innovasiya məhsulunun generasiyası üçün şəxsi, elmi-texnoloji 

potensialın inkişafı və istifadəsinə əsaslanır 

c) bu üsul əsasən məhsulun istehlakçılarının məmulatlarının uçotu və təhlilinin 

istifadəsinə əsaslanır 

d) bu üsul əsasən məhsul növü üzrə mütəxəsislərin kəmiyyət göstəricilərinə 

əsaslanır 

e) hamısı 

 

179. ABŞ-ın milli innovasiya sisteminin əsas xüsusiyyətlərinə hansıları aid 

etmək olar? 

1. Digər ölkələrlə müqayisədə ETTKİ-yə çox böyük xərclər ayrılır 

2. ETTKİ xərclərinin əhəmiyyətli hissəsinin dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilməsi 

3. Dövlət innovasiya siyasətinin intellektual mülkiyyətin qorunmasına 

yönəldilməsi 

4. Yüksək ixtisaslı işçilərin innovasiya potensialının aşağı salınması 

5. ETTKİ-nın ümumi maliyyələşməsində vençur kapitalının böyük payı 

a)) 1, 2, 3, 5 

b) 1, 2, 3, 4, 5 



c) 1, 2, 4, 5 

d) 1, 2, 3, 4 

e) 2, 3, 4, 5 

 

180. ABŞ-ın milli innovasiya sisteminin əsas xüsusiyyətlərindən biri səhvdir 

a)) Yüksək ixtisaslı işçilərin innovasiya potensialının aşağı salınması  

b. ETTKİ xərclərinin əhəmiyyətli hissəsinin dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilməsi 

c. Dövlət innovasiya siyasətinin intellektual mülkiyyətin qorunmasına 

yönəldilməsi 

d. Digər ölkələrlə müqayisədə ETTKİ-yə çox böyük xərclər ayrılır 

e. ETTKİ-nın ümumi maliyyələşməsində vençur kapitalının böyük payı 

 

181. Azərbaycanda innovasiya sisteminin çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması 

üçün hansı tədbirlər görmək lazımdır? 

a)) hamısı 

b) Azərbaycan elminin eksperimental bazasını təkmilləşdirmək 

c) elmlə istehsalat arasında olan kəsiyi yeni tipli innovasiya sistemi ilə 

birləşdirmək 

d) olan təşkilatı sistemi köklü sürətdə dağıtmadan elmlə təhsilin inteqrasiyasını 

yerinə yetirmək 

e) elmi-texnoloji mühiti bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğunlaşdırmaq 

 

182. Milli innovasiyanın konsepsiyasının ümumi metodoloji prinsipləri 

hansılardır? 

1. Şumpeterin iqtisadi dinamikanın baş faktoru kimi korporasiyalarda 

innovasiya əsasında rəqabət və elmi tədqiqatlar ideyalarına riayət etmək 

2. İnnovasiya fəaliyyətinin məzmun və quruluşuna birbaşa təsir göstərən faktor 

kimi onun institutsional kontekstinin təhlili 



3. İqtisadi inkişafda elmin xüsusi rolunun qəbulu 

4. Yeni növ istehsal-texniki sistemlərin təşəbbüskarı olan və ilkin konsepsiyası 

keyfiyyətcə dəyişilmiş, lakin funksional prinsipləri qoruyub saxlayan 

innovasiyalar 

5.  Prinsipial baza konstruksiya və strukturunu dəyişdirən texnologiya və 

məhsulların yeni nəslini müəyyən etmək 

a)) 1, 2, 3 

b) 2, 3, 4 

c) 2, 3,5 

d) 3, 4, 5 

e) 1, 4, 5 

 

183. Milli innovasiyanın konsepsiyasının ümumi metodoloji prinsiplərinə aid 

olmayanlar hansılardır? 

1. Şumpeterin iqtisadi dinamikanın baş faktoru kimi korporasiyalarda 

innovasiya əsasında rəqabət və elmi tədqiqatlar ideyalarına riayət etmək 

2. İnnovasiya fəaliyyətinin məzmun və quruluşuna birbaşa təsir göstərən faktor 

kimi onun institutsional kontekstinin təhlili 

3. İqtisadi inkişafda elmin xüsusi rolunun qəbulu 

4. Yeni növ istehsal-texniki sistemlərin təşəbbüskarı olan və ilkin konsepsiyası 

keyfiyyətcə dəyişilmiş, lakin funksional prinsipləri qoruyub saxlayan 

innovasiyalar 

5.  Prinsipial baza konstruksiya və strukturunu dəyişdirən texnologiya və 

məhsulların yeni nəslini müəyyən etmək 

a)) 4, 5 

b) 2, 3 

c) 3, 5 

d) 3, 4 

e) 1, 4 



 

184. Milli innovasiya sisteminin əsas ölçüləri – 

a)) hamısı 

b) innovasiya prosesinin iştirakçılarının mərkəzləşdirilməsinin miqdarı, dərəcəsi 

c) kadr və material ehtiyatlarının  strukturu və həcmi 

d) innovasiya fəaliyyətinin patent, yeni məhsul və texnologiyalar, elmi nəşrlər 

şəklində nəticələri 

e) maliyyə ehtiyatlarının  strukturu və həcmi 

 

185. Milli innovasiya sisteminin əsas ölçü növlərində biri səhvdir: 

a)) tədqiqat və layihələrin dövlət və özəl sahibkarlıq tərəfindən 

maliyyəşdirilməsinin nisbəti 

b) innovasiya prosesinin iştirakçılarının mərkəzləşdirilməsinin miqdarı, dərəcəsi 

c) kadr və material ehtiyatlarının  strukturu və həcmi 

d) innovasiya fəaliyyətinin patent, yeni məhsul və texnologiyalar, elmi nəşrlər 

şəklində nəticələri 

e) maliyyə ehtiyatlarının  strukturu və həcmi 

 

186.  Milli innovasiya sisteminin çox vacib struktur xarakteristikası –  

a)) tədqiqat və layihələrin dövlət və özəl sahibkarlıq tərəfindən 

maliyyəşdirilməsinin nisbəti 

b) innovasiya prosesinin iştirakçılarının mərkəzləşdirilməsinin miqdarı, dərəcəsi 

c) kadr və material ehtiyatlarının  strukturu və həcmi 

d) innovasiya fəaliyyətinin patent, yeni məhsul və texnologiyalar, elmi nəşrlər 

şəklində nəticələri 

e) maliyyə ehtiyatlarının  strukturu və həcmi 

 

187. Milli innovasiya sistemini yaradan amillərin səmərəli təsiri hansı şərtlər 

daxilində mümkündür? 



a)) hamısı 

b) innovasiya prosesini işə salmaq üçün kifayət qədər intellektual və texnoloji 

potensialın olması 

c) innovasiya şəbəkəsinin iştirakçılarının sayının daim artması, həmçinin yeni 

sosial qrupların cəlb edilməsi 

d) innovasiya inkişafına istiqamətlənən institutsional sistemin yaradılması 

e) təsərrüfatçı subyekt, fiziki şəxslərin əksəriyyəti tərəfindən innovasiyaya tam 

MİS-ə tələbin olması 

 

188. Milli innovasiya sistemini (MİS) yaradan amillərin səmərəli təsiri hansı şərt 

daxilində mümkün deyil? 

a)) innovasiya sistemini maliyyələşdirməyə imkan verən iqtisadi inkişaf 

səviyyəsini ixtisar etmək 

b) innovasiya prosesini işə salmaq üçün kifayət qədər intellektual və texnoloji 

potensialın olması 

c) innovasiya şəbəkəsinin iştirakçılarının sayının daim artması, həmçinin yeni 

sosial qrupların cəlb edilməsi 

d) innovasiya inkişafına istiqamətlənən institutsional sistemin yaradılması 

e) təsərrüfatçı subyekt, fiziki şəxslərin əksəriyyəti tərəfindən innovasiyaya tam 

MİS-ə tələbin olması 

 

189. Səmərəli MİS-in yaradılması ......... imkan yaradır: 

a)) milli iqtisadiyyatın rəqabət qabilliyyətliliyinin artırılmasına 

b) təbii sərvətlərdən qeyri-bərabər istifadə edilməsi 

c) yoxsulluqun yüksəldilməsi 

d) məşğulluğun azaldılması 

e) işsizliyin çoxalması, qiymətlərin artması 

 

190. MİS-in bünövrəsini təşkil edən milli iqtisadiyyatın bazis sahələrinə aid 



deyildir: 

a)) hamısı 

b) biliyin generasiyası 

c) biliyin yayılması və tətbiqi, yeniliyin kommersiyalaşması 

d) təhsil, kadrların peşəkar hazırlığı 

e) innovasiya-maliyyə təminatlı infrastruktur 

 

191. MİS-in bünövrəsini təşkil edən milli iqtisadiyyatın bazis sahələrinə aiddir: 

a)) məşğulluğun ixtisarı 

b) biliyin generasiyası 

c) biliyin yayılması və tətbiqi, yeniliyin kommersiyalaşması 

d) təhsil, kadrların peşəkar hazırlığı 

e) innovasiya-maliyyə təminatlı infrastruktur 

 

192. Dövlətin MİS inkişafının tənzimlənməsinə aiddir: 

a)) hamısı 

b) iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı strategiyasının işlənməsi 

c) müəyyən müddətə texnoloji inkişaf proqnozunun işlənməsi və elmi-texnoloji 

prioritetlərin təyin edilməsi 

d) dövlətin elmi-texniki və innovasion siyasətinin, onun normativləri, resursları 

və kadr təminatının formalaşması 

e) innovasiya infrastruktunun inkişafının dəstəklənməsi 

 

193. Dövlətin MİS inkişafının tənzimlənməsinə aid deyil: 

a)) məşğulluğun ixtisarı 

b) iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı strategiyasının işlənməsi 

c) müəyyən müddətə texnoloji inkişaf proqnozunun işlənməsi və elmi-texnoloji 

prioritetlərin təyin edilməsi 

d) dövlətin elmi-texniki və innovasion siyasətinin, onun normativləri, resursları 



və kadr təminatının formalaşması 

e) innovasiya infrastruktunun inkişafının dəstəklənməsi 

 

194. İnnovatikada modelləşməyə hansı mərhələlər aiddir? 

a)) modelin hazırlanması, modelin tədqiqi və modelin istifadəsi 

b) modelin öyrənilməsi üçün sahəsinin seçilməsi, modelin bərpası 

c) elmi biliklərin formalaşması, məqsəd və modelin istifadəsi 

d) modelin hazırlanması, modelin bərpası və məqsəd 

e) modelin hazırlanması, modelin bərpası və elmi biliklərin formalaşması 

 

195. İnnovatikada modelin hazırlanması mərhələsinə aid olanı seçin: 

a)) informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması və təhlili aparılması 

b) onun real və ya proqnozlaşdırılan obyekt və proseslərə adekvat olmasının 

yoxlanılması 

c) onun tətbiq sahəsinin təyin edilməsi 

d) modelin parametrlərinin eyniləşdirilməsi 

e) qərarların dayanıqlılığının tədqiqi və onların model parametrlərinin və 

idarəedici təsirlərin dəyişməsinə həssaslığı 

 

196. İnnovatikada modelin tədqiqi mərhələsinə aid olanı seçin: 

a)) qərarların dayanıqlılığının tədqiqi və onların model parametrlərinin və 

idarəedici təsirlərin dəyişməsinə həssaslığı 

b) informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması və təhlili aparılması 

c) MTTİS-lərin və innovasiya fəaliyyətinin müxtəlif inkişaf ssenariləri 

çərçivəsində tədqiqi 

d) optimal idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin əsaslandırılması 

e) layihə qərarlarının qəbul edilməsinin əsaslandırılması 

 

197. İnnovatikada modelin tədqiqi mərhələsinə aid olmayanı seçin: 



a)) informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması və təhlili aparılması 

b) onun real və ya proqnozlaşdırılan obyekt və proseslərə adekvat olmasının 

yoxlanılması 

c) onun tətbiq sahəsinin təyin edilməsi 

d) modelin parametrlərinin eyniləşdirilməsi 

e) qərarların dayanıqlılığının tədqiqi və onların model parametrlərinin və 

idarəedici təsirlərin dəyişməsinə həssaslığı 

 

198. İnnovatikada modelin istifadəsi mərhələsinə aid olanı seçin: 

a)) optimal idarəetmə və layihə qərarlarının qəbul edilməsinin əsaslandırılması 

b) informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması və təhlili aparılması 

c) onun real və ya proqnozlaşdırılan obyekt və proseslərə adekvat olmasının 

yoxlanılması 

d) modelin parametrlərinin eyniləşdirilməsi 

e) qərarların dayanıqlılığının tədqiqi və onların model parametrlərinin və 

idarəedici təsirlərin dəyişməsinə həssaslığı 

 

199. Nəzəri innovatikanın predmeti və obyekti –  

a)) optimal konstruksiyalı MTTİS-in proqnozlaşdırılması və layihələndirilməsi 

sistemidir, MTTİS-in digər təhsil sistemləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin və 

innovasiya prosesinin, sosial, iqtisadi, və ekoloji prosesinin öyrənilməsidir 

b) innovasiyalara xidmət üçün innovasiyanın və ya kiçik innovasiya firmasının 

kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının öyrənilməsi 

c) innovasiya fəaliyyətinin strategiyası və biznes planlaşdırılmasının seçim 

mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının öyrənilməsi 

d) innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet 

və ya çoğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya 

texnologiyalarının öyrənilməsi 

e) heç biri 



 

200. İnnovasiyanın təşkilati nəzəriyyəsi hansı problemləri əhatə edir? 

a)) hamısı 

b) texniki 

c) sosial-texnoloji 

d) maliyyə-iqtisadi 

e) kadr 

 

201. Hansı iqtisadçı uzun konyunktur dalğalarının və ya böyük konyunktur 

tsikllərinin mövcud olmasını müəyyən etmişdir 

A) Y.Sumpeter 

B) A.Smitt 

C)) N.D.Kondratyev 

D) P.Samuelson 

E) A.Maslou 

 

202. Rus iqtisadçısı N.D.Kondratyev hansı ildə uzun konyunktur dalğalarının və 

ya böyük konyunktur tsiklllərinin mövcud olmasını müəyyən etmişdir 

A))1925 B)1935 C) 1945 D)1915 E) 1920 

 

203.  Böyük konyuktur tsiklinin müəyyən olunması hansı tədqiqat istiqamətləri 

ilə əlaqədardır 

A) Sənaye istehsalında böhranların dərinləşdirilməsi imkanlarının tədqiqi ilə 

B)) Sənaye istehsalıda bir -birini əvəz edən fazaların növbələşməsinin tsiklik 

xarakteri ilə 

C) Əmtəə bazarında konyunktor dəyişikliklərinin proqnoz edilməsi ilə 

D) Əmtəə bazarında konyunktor dəyişikliklərinin həll edilməsi ilə  

E) Sənaye istehsalında böhranın aradan qaldırılması ilə  

 



204. Lisenziyalarını satan təşkilat hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqla əlavə vəsait 

əldə edir 

A) İstehsal - təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

B) Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

C)) İnnovasiya fəaliyyəti ilə 

D) Reklam fəaliyyəti ilə 

E) Kreativ fəaliyyət ilə 

 

 

205. Məhsulun həyat tsiklinin birinci fazasında hansı işlər aparılır 

A) Yeni məhsulun geniş miqyasda istehsalı texnoloji baxımdan mənimsənilir 

B) İstehsal edilən məhsulun həcmi sabitləşdirilir 

C) İstehsalın və satışın həcmi sabitləşdirilir 

D)) Yeni məhsulun yaradılmasına dair tədqiqatlar və araşdırmalar aparılır 

E) İstehsal həcmi genişləndirilir 

 

206.  İstehsalın texnoloji həyat tsiklinin ikinci fazası nə ilə əlaqədardir 

A)) Obyektdə yeni proseslərin manimsənilməsi ilə 

B) Yeni proseslərin rüşeym halında yaranması ilə 

C) Yeni texnologiyarın başqa obyeklərdə dəfələrlə təkrarlanması yolu ilə onun 

yayılması və tətbiqinin artması ilə 

D) Yeni proseslərin, obyeklərin sabil, daim fəaliyyət göstərən elementlərində 

tətbiq olunması ilə 

E) Yeni proseslərin tətbiq olunması ilə 

 

207. Texnoloji ukladın uzun müddət hökmranlıq etməsinə nə təsir göslərir 

A) Məhsulların modellərinin modifikasiya edilməsi 

B)) Yeni texnologiyalara firmaların innovasiya fəaliyyəti ilə əlaqəli dövlət 

dəstəyi 



C) Əmtəə bazarında inhisarçı vəziyyətin başa çatması 

D) Məhsulun maya dəyərinin azalması 

E) Məhsulun maya dəyərinin çoxallması 

 

208. Texnoloji ukladın həyat tsiklində hansı anlayışları innovatika 

konsepsiyasında fərqləndirmək lazımdır 

A) Ənənəvi və yeni məhsulları 

B) Əvvəlki və yeni prosesləri 

C)) Məhsulların modifikasiya edilməsini, yeni məhsulları və prosesləri 

D) Planlaşdırma və proqnoz edilməni 

E) Planlaşdırma və təşkiletmə 

 

209. İnnovatika nəzəriyyəsi və onun müasir konsepsiyası hansı anlayışları əhatə 

etmir 

A) İşgüzar tsikllər və texnoloji ukladlar 

B) İnnovasiya prosesləri haqqında bilikləri 

C) Məhsulun həyat tsikli və istehsal texnologiyaları 

D)) Sahibkar və menecer 

E) Məhsulun həyat tsikli 

 

210.  İnnovatikaya dair biliklər nəyə imkan vermir 

A) İctimai istehsalın uzunmüddətli texniki - iqtisadi inkişafını qabaqcadan 

görməyə 

B) İşgüzar tsikllərin fazalarında baş verən dəyişikliklərə təsir göstərməyə 

C) İnnovasiyalar hesabına istehsalın tənəzzül dövrlərini azaltmağa 

D)) Ekoloji problemləri azaltmağa 

E) Sənayedə işgüzar fəallığın artmasına kömək etməyə 

F) Məhsulun maya dəyərinin artmasına və mənfəətin azaldılmasma 

 



211.  İnnovasiya fəaliyyəti sisteminin tərkib hissələrinə nələr daxildir  

A) Elm 

B) Texnologiya 

C) İqtisadiyyat 

D) Təhsil 

E)) Göstərilənlərin hər biri 

 

212. İnnovasiya prosesinə cəlb edilən resurslar nə ilə əlaqədardır 

A) Yeni məhsul istehsalının geniş miqyasda mənimsənilməsi ilə əlaqədar 

tədqiqatların aparılmasına investisiyalar və vaxt sərfidir 

B) Yeni məhsul istehsahının geniş miqyasda mənimsənilməsi ilə əlaqədar 

araşdırmalar aparılması investisiyalar və vaxt sərfidir 

C) Yeni məhsul istehsalının geniş miqyasda mənimsənilməsi ilə əlaqədar 

layihə - konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsi üçün investisiyalar və vaxt 

sərfidir 

D)) Göstərilənlərin hər biri 

E) Yeni məhsul istehsahının geniş miqyasda mənimsənilməsi ilə əlaqədar 

investisiyalar və vaxt sərfidir 

 

 

213. Yeniliklərin yayılma diapazonu nəyin əsasında genişlənir 

A) Proqnoz edilmə əsasmda 

B) Layihələndirmə əsasında 

C)) Praktika əsasında 

D) Layihə - texnoloji işlərin əsasında 

E) Planlaşdırma əsasında 

 

214.  Elm insanın təlabatına hansı yollarla təsir edir 

A) Birbaşa 



B) Qarışıq 

C)) Birbaşa və qarışıq 

D) Praktiki 

E) Nəzəri 

 

215. Dolayı şəkildə elm insan təlabatına hansı vasitələrlə təsir göstərir 

A) Texnologiya 

B) İqtisadiyyat 

C) Məişət 

D)) Göstərilən variantların hər biri  

E) İctimayyi 

 

216.  İctimai istehsalda hökmranlıq edən texnoloji uklada adekvat olan yeni 

dəyərlərin inkişafına nə şərait yaradır 

A) İqtisadi vəziyyətin dəyişməsi 

B) İqtisadi - sosial proqnozların dəyişməsi 

C)) Məqsədlərin, idealların və maraqların dəyişməsi 

D) İncəsənət və sənətkarlıq 

E) Sosial vəziyyətin dəyişməsi 

 

217. Antik dövrdə elmin incəsənət və sənətkarlıqla əlaqəsi necə idi 

A) Elm incəsənətdən ayrılmışdı 

B) Elm sənətkarlıqdan ayrılmamışdı 

C)) Elm incəsənətdən və sənətkarlıqdan ayrılmamışdı 

D) Elm incəsənətdən və sənətkarlıqdan ayrılmışdı 

E) Göstərilən variantların hər biri düzdü 

 

218. Qədim Yunanıstanda mütəfəkkirlərlə yanaşı kimləri sofıst və ya müdrik 

adlandırırdılar 



A) Kimyaçıları və dülgərləri 

B) iqtisadçıları və dulusçuları 

C) Kimyaçıları və energetikləri 

D)) Dülgərləri və dulusçuları 

E) Kimyaçıılar 

 

219. Elm maşınlı istehsalın inkişafı şəraitində hansı dövrdə formalaşmışdır 

A) XVI əsrin ortalarında 

B)) XVIII əsrin axırlarından 

C) XIX əsrin əvvəllərindən 

D) XVII əsrin axırlarından 

E)  Bütün variantlardakı dövrlərdə 

 

220.XVIII əsrin axırlarında təcrübə yeni anlayışlar yaratmamaqla nəyi təsdiq 

edirdi 

A)) Yeni anlayışların doğruluğunu 

B)  Maddi istehsalın nəzəri əsasını 

C)  Eksperimentləri 

D)  Göstərilənlərin hər biri  

E) Maddi istehsalın təcrübi əsasını 

 

221.  Alimlərin və mühəndis - texniki işçilərin intellektual tövhəsi məhsula necə 

təsir etdi 

A) İstehsal edilən məhsulun keyfiyyətini azaltdı 

B) İstehsal edilən məhsulun elm tutumunu aradan qaldırdı 

C)) İstehsal edilən məhsulun elm tutumunu vo onun rəqabətlilik qabiliyyətini 

tədricən artırdı 

D) İstehsal olunan məhsulun qabiliyyətini tədricən azaltdı 

E) İstehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə təsir etdi 



 

222.  Bütün fundamental nəzəri araşdırmalar nədən başlanır 

A) Eksperimentlərin aparılmasından 

B)) Elmi problemin qoyuluşundan 

C) Tədqiqatların aparılmasından 

D) Elmi - texniki potensialın artırılmasından 

E) Elmi-texniki potensialın az olmasından 

 

223.  İntellektual məhsul nədir 

A) Fundamental nəzəri araşdırmaların dayandırılmasıdır 

B) Elmi -texniki tərəqqinin inkişafıdır 

C) İrəli sürülən hipotezlərin tədqiq edilməsidir 

D)) Fundamental nəzəri araşdırmaların və axtarış xarakterli elmi -texniki 

ixtiraların araşdırılmasının nəticələlərinə əsasən elmi biliklərin potensialıdır 

E) İrəli sürülən yeniliklərin tədqiq edilməsidir 

 

224. Tətbiqi araşdırmalar və tədqiqatlar innovasiya fəaliyyəti sistemində nə vaxt 

aparılır 

A) Layihə - texnoloji işlərdən sonra 

B)) Elmi - texniki işlərdən sonra 

C) Texniki - konstruktor işləmələrdən sonra 

D) Texniki - iqtisadi əsaslandırmadan sonra 

E) Texniki-iqtisadi əsanladırma zamanı 

 

225. Innovasiya fəaliyyəti sistemində elmi -texniki işləmələr nə vaxt aparıla 

bilər 

A) Texnoloji konstruktor işlərindən əvvəl 

B) Texnoloji konstruktor iştəri ilə paralel 

C) Texnoloji konstruktor işlərindən sonra 



D))  Göstərilənlərdən hər birində 

E) Texnoloji konstruktor işləri zamanı 

 

226. Texnoloji konstruktor işlərindən əvvəl aparılan tətbiqi elmi - texniki 

işləmələrin məqsədləri nədir 

A) İctimai istehsalın təlabatının təmin edilməsi və mənfəətin azaldılması 

B) İqtisadiyyatın bu və ya digər təlabatının təmin edilməsi və işsizliyin aradan 

qaldılırması 

C) İqtisadiyyatın nəqliyyat və tikinti sektorunun inkişaf etdirilməsi 

D) Bütün variantlar 

E)) İctimai istehsalın, iqtisadiyyatın bu və ya digər tələbatının təmin edilməsi 

metodunun kəmiyyət xarakteristikalarının müəyyən edilməsi 

 

227. Texnoloji yönümlü tətbiqi elmi - texniki işləmələr nəticəsində nə təmin 

edilir 

A) Yeni texnoloji ukladın hakim mövqeyi 

B) Ölkənin iqtisadi potensialının yüksəlməsi 

C) Milli sərvətlərin artması 

D)) Göstərilənlərdən hər biri 

 

228. Texnoloji yönümlü tətbiqi elmi - texniki işləmələr nəticəsində nə təmin 

edilmir 

A)) Elmi - texniki tərəqqinin sürətinin azalması 

B) Milli sərvətlərin artması 

C)Yeni texnoloji ukladın hakim mövqeyi 

D) Ölkənin iqtisadi potensialının yüksəldilməsi 

E) Ölkənin iqtisadi potensialının seçilməsi 

 

229. Enerji qoruyucu texnologiyalar üzrə tətbiqi elmi - texniki işləmələr nəyə 



imkan verir 

A) Peşəkar biliklərin artmasına 

B) Müəssisənin mənfəətinin azalmasına 

C)) Enerji sərfini azaltmağa 

D) İşsizliyin qarşısını almağa 

E) Milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətini azaltmağa 

 

230.  Hansı halda texnoloji istiqamətli elmi - texniki işbmələrin aparılması 

hesabına iqtisadiyyat səmərəli inkişaf yoluna çıxarılır 

A) Məmulatların daha yüksək istismar göstəriciləri təmin edildikdə 

B) Əmək məsrəfləri azaldıqda 

C) Material məsrəfləri azaldıqda 

D)) Göstərilənlərin hər biri düzdür 

E) Əmək məsrəfləri qismən azaldıqda 

 

231. Sənayesi inkişaf edən ölkələrdə innovasiya fəaliyyəti sistemində nəyə 

müstəsna əhəmiyyət verilir? 

A)) Təhsilə 

B) Konkret layihələrin reallaşdırılmasına 

C) Mədəniyyətə 

D) İqtisadi proqnozlaşdırmaya 

E) Biznes planların tərtibinə 

 

232. İnnovasiya prosesi hansı xüsusiyyətləri ilə seçilir? 

A) Elmi - texniki yeniliyt ilə 

B) Yeni təlabatı təmin edən məhsulların yaradılması ilə 

C) Yeni texnologiyaların yaradılması ilə 

D) Yeni məhsulların və texnologiyaların yayılması, onların tətbiq edilməsilə 

E)) Bütün variantlar 



 

233. İnnovasiya prosesi bilavasitə hansı mərhələdən başlayır? 

A) iqtisadi təhlillərin aparılması 

B) Yeni texnologiyaların gəlirilməsi 

C)) Axtanş xarakterli elmi - texniki işlərin aparılması 

D) Mühəndis - texniki işçilərin hazırlanması 

E) Heç biri 

 

234.  Kifayət qədər maliyyə təminatı olmadıqda innovasiyanın həyat tsikli hansı 

mərhələ ilə məhdudlaşır? 

A)  "Proqnoz" mərhələsi ilə 

B)   "Planlaşdırma" mərhələsi ilə 

C))   "İdeya" mərhələsi ilə 

D)  "Yeniliyin tətbiqi" mərhələsi ilə 

E)   Bütün variantlar 

 

235. Bazar şəraitində innovasiya layihələrinin göstəriciləri ilə yanaşı sadalanan 

maliyyə - iqtisadi göstəricilərindən hansı böyük əhəmiyyət kəsb edir? 

A)  İnvestisiyaların həcmi 

B)  Rentabellik 

C)  Xərcin ödənilmə müddəti 

D)  Xalis gəlir 

E))   Bütün variantlar 

 

236.  İnnovasiya layihələrinin və proqramlarının investisiya cəlbediciliyi 

amilləri şərti olaraq neçə qrupa bölünür? 

A)   1 

B))  2 

C)  3 



D)  4 

E)   5 

 

237. Elmi - texniki İşləmələr hansı işçilər tərəfindən aparılır? 

A) Mədəniyyət işçiləri 

B) İncəsənət işçiləri 

C)) Yüksək elmi səviyyəliİ işçilər 

D) Maliyyə işçiləri 

E) Dövlət işçiləri 

 

238.  Elmi - texniki işləmələr hansı mənbədən maliyyələşdirilir? 

A) Birgə müəssisənin gəlirlərindən 

B) Yardım fondlarından qaytarılmaqla 

C)) Dövlət büdcəsindən qaytarılmamaqla 

D) Dünya bankından qaytarılmaqla 

E) Dövlət büdcəsinin kəsirindən 

 

239.Elmi texniki işləmələrdə ən mühüm elmi - texniki problemlərin həlli hansı 

tapşırıqlar üzrə büdcədən maliyyələşdirilir? 

A) ) Dövlət proqramlarından tapşırıqlar üzrə 

B) Xarici iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında qoyulan tapşırıqlar üzrə 

C) Sosial məsələlərin həllindəki tapşırıqlar üzrə 

D) Bütün variantlardakı tapşırıqlar üzrə 

E) Heç biri 

 

240.İnnovasiya prosesinin ikinci mərhəbsində hansı işlər aparılır? 

A) Fundamental araşdırmalar 

B) Müvafiq təhlillər 

C) Sənədləşdirmə işləri 



D) ) Tətbiqi elmi - texniki işləmələr 

E) Bütün variantlar 

 

241. İnnovasiyalara investisiyaların riskli xarakter daşıması nə ilə əlaqədardır? 

A) Elmi - texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin artması ilə 

B) Elmi - texniki islərin aparılmasına vəsaitlərin azalması ilə 

C) Elmi - texniki islərin aparılmasına vəsaitlərin dayandırılması ilə 

D) Elmi - texniki islərin aparılmasına vəsaitlərin qiymətləndirilməsi ilə 

E)) Elmi - texniki islərin aparılmasına vəsaitlərin itməsi ehtimalı ilə 

 

242.  Elmi - texniki işləmələrin tətbiqinin üçüncü mərhələsində hansı işlər 

aparılmır? 

A) Qabaqcıl layihələrin işlənib hazırlanması 

B) Təcrübi nümunələrin hazırlanması və sınaqdan keçirilməsi 

C) Eskiz - texniki layihələşdirmə 

D)  İşçi konstruktor sənədlərinin buraxılması 

E)) Biznes - planların işlənməsi 

 

243.  İnnovasıya prosesinin üçüncü mərhələsindəki işlər harada aparılmır? 

A) Ali məktəblərin ixtisaslaşdırılmış laboratoriyalarında 

B)) İqtisadi inkişaf nazirliklərində 

C) Konstruktor büroları və təcrübi zavodlarda 

D) İri sənaye təşkilatlarının elmi - istehsal bölmələrində 

E) Heç biri 

 

244. Texnoloji konstruktor işlərində investorların riskini azaltmaq məqsədilə 

birinci mərhələdə hansı işlər maliyyələşdirilir? 

A) Texniki - iqtisadi əsaslandırma işləri 

B) İlkin layihələrin İşlənib hazırlanması və sənədləşdirmə işləri 



C))  İlkin layihələrin işlənib hazırlanması və eskiz - texniki layihələşdirmə ilə 

əlaqədar işlər 

D)  İlkin layihələrin və biznes - planların işlənib hazırlanması işləri 

E) Bütün variantlardakı işlər 

 

245. Texnoloji konstuktor işləmələrində birinci mərhəbdə hansı işlər görülür? 

A) Lazımi qərarlar qəbul edilir və texniki tələblər əsaslandırılır 

B) Layihələşdirilən məmulatın maketi yığılır və görülən işlər iqtisadi 

əsaslandırılır 

C) Layihələşdirilən məmulatın stend sınaqları keçirilir və təhlillər aparılır 

D) Layihələndirilən məmulatın maketi yığılır və müvafiq hesabatlar hazırlanır 

E)) Layihələşdirilən məmulatın maketi yığılır və onun stend sınaqları keçirilir 

 

246. Texnoloji konstruktor işləmələrinin ikinci mərhələsi hansı işlərlə bağlı 

deyil? 

A)) Fundamental elmi araşdırmalarla 

B)  İşçi konstruktor sənədlərinin hazırlanması ilə 

C) Yeni məhsul nümunələrinin hazırlanması ilə 

D) Yeni məhsul nümunələrinin sınaqdan keçirilməsi ilə 

E) Heç biri 

 

247.  İnnovasiya prosesinin üçüncü mərhaləsi nə ilə əlaqədardır? 

A) )Texnoloji konstruktor işləmələrinə investisiyaların riskli xarakter 

daşımasının müəyyən edilməsi ilə 

B) Texnoloji konstuktor işləmələrinin məhdudlaşdırılması ilə 

C) Texnoloji konstruktor işləmələrinin maliyyələşdirilməsinin gücləndirilməsi 

ilə 

D) İlkin qiymətləndirilmənin aparılmaması ilə 

E) Heç biri 



 

248 .İnnovasiya prosesinin dördüncü mərhələsində hansı işlər həyata keçirilmir? 

A) Yeniliyin istehsala tətbiq edilməsi 

B) Yeniliyin bazara çıxışı 

C) Əmtəənin həyat tsiklinin əsas lazaları üzrə kommersiya prosesi 

D)) Elmi — texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi 

E) Hamısı 

 

249. Hansılar innovasiya layihələrinin və proqramlarının investisiya 

cəlbediciliyi amilləridir? 

A)  Sosial - iqtisadi amillər 

B)   Demoqrafık və siyasi amillər 

C)   Maliyyə - iqtisadi və coğrafi amillər 

D))  Maliyyə - iqtisadi və iqtisadiyyatdan kənar amillər 

E)   Psixoloji və ekoloji amillər 

 

250.  Hansı işlərin görülməsi üçün tədqiqat və araşdırmalarla müqayisədə 6-8 

dəfədən çox maliyyələşdirmə tələb olunur? 

A) Yeni məhsulların geniş miqyasda istehsalının mənimsənilməsi  

B) Yeni və ənənovi məhsulların geniş mənimsənilməsi 

C) Əvvəlki məhsulların və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi 

D)) Yeni məhsulun geniş miqdarda istehsalının mənimsənilməsi və daha sonra 

yenilik prosesləri hesabına texnologiyanın təkmilləşdirilməsi 

E) Hamısı 

 

251. İnnovasiya prosesinin dördüncü mərhələsi üzrə işlərin maliyyələşdirilməsi 

heç bir yenilik yaratmadıqda nəyə gətirib çıxara bilər? 

A) Rəqabətə davamlı məhsulun istehsal texnologiyasının mənimsənilməsinin 

təşkilinə 



B) Az rəqabət qabiliyyətli məhsulun istehsal texnologiyasının 

mənimsənilməsinin təşkilinə 

C)) Rəqabət qabiliyyəti olmayan məhsulun istehsal texnologiyasının 

mənimsənilməsinin təşkilinə 

D) Müəssisənin struktur quruluşunun yenidən təşkilinə 

E) Hamısı 

 

252. İnnovasiya proseslərinin əsas məqsədlərində hansı nəzərə almmır? 

A)) Valyuta bazarında milli valyutanın məzənnəsinin sabit saxlanılması 

B) Yeni ixtiralar 

C) Yeni elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər 

D) Yeni maliyyə və idarəetmə qərarlarının əldə edilməsi 

E) Yeni elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər, maliyyə və idarəetmə 

xarakterli qərarların əldə edilməsi və kommersiyalaşdırılması 

 

253. Göstərilənlərdən hansı innovasiya proseslərinin əsas məqsədlərində nəzərə 

alınır? 

A) Bazarda əmtəələrin uğurla irəlibdilməsi 

B) İqtisadiyyata sərmayə qoyuluşunun artırılması 

C) Müəssisənin istehsal - təsərrüfat fəaliyyətinə orta səviyyəli kadrların cəlb 

edilməsi 

D) Müsssisənin zərərsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi 

E)) Yeni ixtiraların, elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər, maliyyə və 

idarəetmə xarakterli qərarların əldə edilməsi ilə komrnersiyalaşdırılması 

 

254. Göstərilənlərdən hansılar innovasiya proseslərinə investisiyaların əsas 

mənbələrindən deyil? 

A) Dövlət büdcəsinin vəsaitləri 

B) Yeni büdcələrin vəsaitləri 



C)) Maliyyə qrumlarından alınan borc vəsaitləri 

D) Büdcədən kənar fondlar 

E) Sifarişçilərlə sazişlər üzrə alınan vəsaitlər 

 

 

TESTLƏR 

 

255. İnnovasiyaların investisiya cəlbediciliyinin iqtisadiyyatdan kənar digər 

amillərinə hansı aiddir? 

A)  Maliyyə - iqtisadi amillər 

B))  Sonradan praktiki reallaşdırma üçün ideyanın, həm də innovator 

müəssisənin sahəvi mənsubiyyəti 

C)  Ekoloji amillər 

D)  Demoqrafik amillər 

E)   Heç biri 

 

256. Müasir sivilizasiyanın tərəqqisində əsas amillərin əsasını nə təşkil edir? 

A) Rabitə vasitələrində optik - lifli texnikanın mənimsənilməsi 

B) Mikroelektron komponentlardən istifadə edilməsi 

C) Hesablama şəbəkələrində optik- lifli texnikanın mənimsənilməsi 

D)) Bütün variantlar 

 

257. Sahə üzrə investisiya cəlbediciliyi nə ilə müəyyən edilir? 

A)  İnnovator - firmanın fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması ilə 

B)   İnnovator - fırmanın istehsaldaxili ehtiyyatlarının aşkar edilməsi ilə 

C))   İnnovator - firmanın strategiyası ilə 

D)  İnnovator - fırmanın apardığı marketinq tədqiqatları ilə 

E)   İnnovalor - fırmanın fəaliyyətinin planlaşdırılması ilə 

 



258.  Elmin və texnologiyanın inkişafında yeniliklərın prioritet istiqamətlərinə 

hansı sənaye sahələrinin elmi -texniki sistemləri aiddir? 

A) Müdafiə 

B) informatika 

C) Aerokosmik 

D) Atom 

E)) Bütün variantlar 

 

259. Hansı novasiyalar bazarında yeniliyin rəqabət qabiliyyətini təmin etmək 

üçün innovator - firmanın strategiyasına aiddir? 

A)  Struktur dəyişikliklərin aparılması 

B)   İnnovator - fırmanın maliyyə - təsərrüfat vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

C)   Yeni bazar seqmentinin ələ keçirilməsi 

D))  Sahə üzrə marketinq təhlilinin aparılması 

E)   İnnovator - fırmanın istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilməsi 

 

260.  Hansı sənaye sahəsinin elmi -texniki sistemləri elmin və texnologiyanın 

inkişafinda yeniliklərin prioritet istiqamətlərindən biridir? 

A) Energetika 

B) Meşə 

C)) Müdafiə 

D) Kimya 

E) Heç biri 

 

261.  1974 - 1984-cü illərdə Baykal - Amur magistralının tikintisi hansı əsas 

olmadan həyata keçirilmişdir? 

A) Biznes - plan hazırlanmadan 

B) Ekspert qiymətləndirilməsi aparılmadan 

C) Modelləşdirilmədən 



D)) Texniki - iqtisadi əsaslandırılmadan 

E) Hamısı 

 

262. Küllü miqdarda zərərlə başa gələn Baykal- Amur magistralının tikintisi 

hansı tip layihələrə aiddir? 

A) İnnovasiya tipli 

B)) İnvestisiya tipli  

C)Müsabiqə tipli 

D) Bütün variantlar 

 

263.  İnnovasiyalar bazarında yeniliyin rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi 

üçün innovator- firmanın strategiyasına hansı daxildir? 

A)  İqtisadi islahatların aparılması 

B)   İnnovatorun imicinin və nüfuzunun gücləndirilməsi 

C)  İnnovator - firmanın yeni texnologiyalar tətbiq edilməsi 

D)  Yeniliyə tələbatın böhranlı dərəcədə azalması 

E))   Sahə üzrə investisiya cəlbediciliyinin müxtəlif reytinqlərinin yaradılması 

 

264.  Dünyanın qaz ehtiyyatlarının təqribən neçə faizi Rusiyada yerləşir?  

A)15 

B)20 C)25 D))30 E) 50 

 

265. İnnovasiya menecmenti hansı məhsullar arasındakı fərqi nəzərə alır? 

A) Sadə və dəyişkən 

B) Sadə və diferensiallaşdırılan 

C) Mürəkkəb və diversifikasiya olunan 

D) Mürəkkəb və bircins 

E)) Sadə və mürəkkəb 

 



266. Göstərilən sadə məhsullardan hansıları bircins tərkibə malikdir?  

A)Qaz 

B)) Mahud 

C) Taxıl 

D) Bütün variantlar 

E) Qarışıq 

 

267.  Sadə məhsullar hansı tərkibə malikdir? 

A) Mürəkkəb 

B) Qarışıq 

C)) Bircins 

D) Bütün variantlar 

 

268.  Sadə məhsulun həcmi və keyfiyyəti sənayeləşdirmədən əvvəlki dövrdə 

ölkələrdə nəyi təmin etdi? 

A) Varlanmanı və iflası 

B)) Varlanmanı və tərəqqini 

C) Varlanmanı və yeniliyin dərəcəsini 

D) Varlanmanı və ticarət - vasitəçilik əməliyyatlarını 

E) Heç biri 

 

269. 1nnovasiyalar üçün maliyyə vəsaitlərinin mənbələrinə hansılar aiddir? 

A)  Amotizasiya 

B)  Mənfəət 

C)   Səhmdar kapitalı 

D))  Bütün variantlar 

E)   Əvəzsiz investisiyalar 

 

270  Hansı innovasiya fəaliyyətinə investisiya qoyulmasının xüsusi vəsaitlərinə 



aid deyil? 

A)  Mənfəət və amortizasiya 

B)  Səhmdar kapitalı 

C)  Əvəzsiz investisiyalar 

D))  Faizsiz ssudalar və kreditlər 

E) Hamısı 

271. Hansı mürəkkəb məhsulun xüsusiyyətlərindəndir? 

A)) Yüksək ixtisaslı İşçilərin əməyində müasir maşınların tətbiqi 

B) Yüksək ixtisaslı işçliərin əməyinin əlaqələndirilməsi 

C) Yüksək İxtisaslı işçilərin yeniliklərinin yayılma sahələri 

D) Yüksək ixtisaslı işçilərin innovasiya potensialının güclənməsi 

E) Hamısı 

 

272. Novasiya dedikdə nə başa düşülür? 

A) Yeni qayda 

B) Yeni adət 

C) Yeni üsul 

D) Yeni hadisə 

E)) Bütün variantlar 

 

273. Hansı novasiya kimi başa düşülməlidir? 

A) Əvvəlki qaydalar 

B) Mövcud üsul 

C)) İxtira 

D) Gələcəkdəki hadisələr 

E) Heç biri 

 

274. Novasiya dedikdə nə başa düşülmür? 

A)) Keçmiş adət 



B) Yeni qayda 

C) İxtira 

D) Yeni hadisə 

E) Yeniliyin dərəcəsi 

 

275. İnnovasiya (yeniliyin tətbiqi) nədir? 

A) Mövcud məhsulların geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir 

B)) Yeni məhsullar və xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir 

C) Yeni məhsulların və keçmiş xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki 

istifadəsidir 

D) Əvvəlki məhsulların və yeni xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki 

istifadəsidir 

E) Hamısı 

 

276. Qərbdə şirkətin xüsusi vəsaitlərinin artırılmasının ən populyar üsulu 

hansıdır? 

A)  Mənfəət və amortizasiya 

B)  Kreditlər 

C))   Səhmlərin emissiyası 

D)  Birgə müəssisələr 

E)   Faizsiz ssudalar 
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277. Təşkilatın innovasiya potensialı nədir? 

A) Keçmişdə innovasiya məqsədlərinə nail olmağı təmin edən vəzifələr 

B)) Qarşıya qoyulmuş innovasiya məqsədinə nail olmağı təmin edən vəzifələri 

yerinə yetirməyə hazırlıq dərəcəsi 

C) Qarşıya qoyulan innovasiya məqsədlərinə nail olmağı təmin edən vəzifələrin 

məcmusu 

D) Qarşıya qoyulan taktiki məqsədə nail olmağı təmin edən vəzifələr 

E) Hamısı 

 

278.  Hansılar təşkilatın innovasiya potensialına aiddir? 

A)  Qarşıya qoyulan innovasiya məqsədinə nail olmağı təmin edən vəzifələri 

yerinə yetirməyə hazırlıq dərəcəsi 

B)  Strateji innovasiya dəyişiklikləri lahiyəsinin həyata keçirilməsinə hazırlıq 

Dərəcəsi 

C)  Proqramın həyata keçirilməsinə hazırlıq dərəcəsi 

D))  Bütün variantlar 

 

279. Lizinq dedikdə maşın və avadanlığın neçə ilə qədər uzunmüddətli icarəsi 

başa düşülür? 

A)  30 

B)  40 

C)  50 

D)  25 

E) )  20 

 

280. Təşkilatın innovasiya potensialı ilə onun mövcudluğu arasında əlaqə 

necədir? 

A) Təşkilatın müflisləşməsinin məqsədəuyğun olub olmamasını müəyyən edən 

meyardır 



B)) Təşkilatın mövcudluğunun məqsədəuyğun olub olmamasını müəyyən edən 

əsas meyardır 

C) Təşkilatda sanasiyanın məqsədəuyğun olub olmamasını müəyyən edən əsas 

meyardır 

D) Təşkilatın strategiyasının məqsədəuyğun olub olmamasını müəyyən edən 

əsas meyardır 

E) Heç biri 

 

281. İnnovasiya fəaliyyətində lizinq dedikdə nə başa düşülür? 

A)  Maşm və avadanlıqların istehsalı 

B)  Maşın və avadanlıqların əsaslı tərniri 

C)  Maşın və avadanlıqların ixracı 

D))  Maşın və avadanlıqların uzunmüddətli icarəsi 

E)  Maşın və avadanlıqların uzunmüddətli idxalı 

 

282.Təşkilatın potensialı neçə tərkib hissədən ibarətdir?  

A)5 

B)3 

C))2 

D)7  

E)4 

 

283.Təşkilatın potensialının tərkib hissəsi hansıdır? 

A)) Təşkilatın sabit istehsal fəaliyyətinə və innovasiyalara hazırlığı 

B) Təşkilatın istehsalat fəaliyyətinə hazır olması 

C) Təşkilatın innovasiyaya hazırlığı 

D) Təşkilatın xarici - iqtisadi əlaqələrinin gücləndirilməsinə hazırlığı 

E) Təşkilatın sanasiyaya hazır olması 

 



284. İnnovasiya fəaliyyətində forfeytinq nədir? 

A)  Bank kreditini gücləndirən maliyyə əməliyyatıdır 

B)  Bank fəaliyyətində qeyri - müəyyənlik yaradan maliyyə əməliyyatıdır 

C))  Kommersiya kreditini bank kreditinə çevirən maliyyə əməliyyatıdır 

D)  Kommersiya kreditin məhdudlaşdıran maliyyə əməliyyatıdır 

E) Heç biri 

285.İnnovasiya strategiyasının seçimi nədən asılıdır? 

A) Vençur kapitalından 

B))  İnnovasiyapotensialının vəziyyətindən 

C) Güzəştli kredilləşmədən 

D) Satış bazarının düzgün qiymətləndirilməsindən 

E) Hamısı 

 

286.İnnovasiya strategiyasının seçimi hansından asılıdır? 

A) Dövlət tənzimlənməsindən 

B)  Vergi güzəştlərindən 

C)  Subsidiya və subvensiyalardan 

D) İnnovasiya layihələrinə daxil olan elmi - tədqiqat işlərinin 

dayandırılmasından 

E)) Heç bir variant 

 

287.İnnovasiya strategıyasının işlənib hazırlanmasında zəruri əməliyyat 

hansıdır? 

A) Güzəştli amortizasiya 

B)  Satış bazarının düzgün qiymətləndirilməsi 

C))  İnnovasiya potensialının qiymətləndirilməsi 

D) İnnovasiya layihələrinə daxil olan elmi - tədqiqat işlərinin aşağı olması 

E)  Bütün variantlar 

 



288 .Hansı innovasiya strategiyasının işlənib hazırlanmasında zəruridir? 

A) İnnovasiyanın hazırlığında texniki parametrlərin mütərəqqi standartlardan 

geri qalması 

B)  Prioritet layihələrin seçmə qaydada maliyyələşdirilməsi 

C) Vençur kapitalı 

D) Xalis investisiya 

E))  Heç biri 

 

289. Təşkilatın stili onun hansı blokuna aiddir? 

A) Məhsul bloku 

B) Funksional blok 

C)) İdarəetmə bloku 

D) Resurs bloku 

E) Təşkilati blok 

 

290.İnnovasiyanın məqsədini göstərin 

A) Bazarda qiymətin qaldınlması 

B))  Bazardakı mübarizədə rəqabət imkanlarının qorunub saxlanrnası 

C) Bazar mübarizəsində rəqabət imkanlarının azaldılması 

D) Bazardakı rəqabətdə inhisarçı mövqeyə keçilməsi 

E) Bazar rəqabətində inhisarçılığın aradan qaldırılması 

 

291.Müəssisənin innovasiya potensialının inkişafı hansı vasitə İlə həyata keçirib 

bilər? 

A)) Müəssisənin daxili mühitinin komponentlərinin inkişafı 

B)  Müəssisənin xarici mühitinin komponentlərinin təsiri 

C) Müəssisənin sanasiyası 

D) Müəssisənin istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilməsi 

E) Müəssisənin müflisləşməsi 



 

292.Təşkilatın daxili mühiti hansı bloklar şəklində qruplaşdırılır? 

A) Məhsul (layiha) bloku 

B) Funksional blok 

C) Resurs bloku 

D)  Təşkilati və idarəetmə blokları 

E))  Bütün variantlar 

 

293.Resurs blokuna nələr aiddir? 

A) Müəssisənin maddi texniki resurslar kompleksi 

B)) Bütün variantlar 

C) Müəssisənin əmək resursları 

D) Müəssisənin informasiya və maliyyə resursları kompleksi 

 

294.  İnnovasiya potensialının qiyınətləndirilməsində layihə və ya proqram 

dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

A) Yeni məhsulun buraxılışı 

B)) Bütün variantlar 

C) Yeni məhsulun satışı 

D) Fəaliyyət istiqaməti 

 

 

295. İnnovasiya fəaliyyətində françayzinq kredit verməsində hansı müqavib 

bağlanılır? 

A)  Nəğd pul vəsaitinin verilməsi müqaviləsi 

B)  Obyektin qalıq dəyəri üzrə satın alınması müqaviləsi 

C))  Müvafiq dəyərlərin verilməsi üçün franşiz müqaviləsi 

D)  Kommersiya kreditini bank kreditinə çevirən müqavilə 

E) Hamısı 



 

296.   İnnovasiya fəaliyyəlində franşiz müqaviləsi əsasında innovatora maliyyə 

vəsaitlərindən əlavə verİlə bilən qeyri - maddi aktivlərə hansı aiddir? 

A)  Texnologiyalar və veksellər 

B)   Nou - haular və qiymətli kağızlar 

C)   Səhmlər və dividentlər 

D)  Borc öhdəlikləri və kreditlər 

E))   Texnologiyalar və nou - haular 

 

297.    Hər bir layihənin potensialının vəziyyəti nədən asılıdır? 

A) Bütün istehsal funksiyalarının həcm və keyfiyyətcə vaxtında yerinə 

yetirilməsindən 

B) Bütün idarəetmə funksiyalarının həcm və keyfiyyətcə vaxtında yerinə 

yetirilməsi vəziyyətindən 

C)) Bütün variantlar 

D) Bütün istehsal funksiyalarının qənaətlə yerinə yetirilməsi vəziyyətindən 

E)  Bütün idarəetmə funksiyalarının qənaətlə icra edilməsi vəziyyətindən 

 

298.    Təşkilatın İnnovasiya potensialının qiymətləndirilməsi metodikası hansı 

əsasda qurulur? 

A)) Sistemli və məqsədli yanaşmalar əsasında 

B)  Sistemli və prosesual yanaşmalar əsasında 

C) Məqsədli və məzmun yanaşmaları əsasında 

D) Heç biri 

E) Məqsədli və prosesual yanaşma əsasında 

 

299.   Təşkilatın innovasiya potensialının qiymətləndirilməsi metodikasının 

İnkişafında hansı yanaşma nəzərə alınmalıdır? 

A) Sistemli yanaşma 



B))  Logistik situasion yanaşma 

C) Məqsədli yanaşma 

D) Sistemli və məqsədli yanaşma 

E)  Heç biri 

 

300.   Təşkilatın daxili mühiti müfəssəl təhlil edilərkən onun innovasiya 

potensialının qiymətləndirilməsi sxemi necədir? 

A) Təşkilatın inkişaf probleminin təsviri və təşkilati potensialın 

qiymətləndirilməsi 

B) Problemin həlli proqramma daxil olan məsələnin qoyuluşu və fəaliyyətin 

sistem modelinin təsviri 

C) Qarşıya qoyulan innovasiya məsələsi üçün resurs potensialının və fəaliyyətin 

nəzərdə tutulan nəticələrinə nail olmaq qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi 

D) Təşkilatın potensialının, onun qarşıya qoyduğu məsələləri həll etməyə hazır 

olmasının inteqral qiymətinin müəyyən edilməsi 

E))  Bütün variantlar 

 

 


