AAA_0811#01#Q15#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 0811 İnnovasiya biznesi
1 Texnoloji parkların yaradılmasının әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır:

•

elm vә sәnayenin qarşılıqlı tәsiri әsasında elmitәdqiqat işlәrinin nәticәlәrinin kommersiyalaşdırılması;
Әnәnәvi sәnaye regionlarında struktur dәyişikliklәri proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi, yeni elmtutumlu istehsal
sahәlәrinin Avropanın digәr zonalarına yerdәyişmәsinin qarşısını almaq cәhdi;
Ölkәnin ayrıayrı regionlarında işsizlik sәviyyәsinin ixtisarı.
hamısı
Daha qabaqcıl, elmtutumlu istehsal sahәlәrindә (mikroelektronika, biotexnologiya vә s.) elmitexniki siyasәtin
sürәtlәndirilmәsi üçün әlverişli şәraitin yaradılması,

2 Azәrbaycan Respublikasının bazar münasibәtlәrinә adekvat milli innovasiya sisteminin yaranması
vә uğurlu fәaliyyәti aşağıdakı amillәrdәn әsaslı surәtdә asılıdır:

•

yeni texnologiyaların, yeni texnikanın, ideya vә biliklәrin istehsalçısı olan müәssisәlәr şәbәkәsinin
mövcudluğu;
yeni ideya vә texnologiyalar әsasında yeni mәhsul istehsal edәn istehsalat müәssisәlәri şәbәkәsinin
mövcudluğu;
sadalanan istehsal proseslәrinin iştirakçılarının (müәssisәlәr vә digәr subyektlәrin) maliyyәlәşdirilmәsi
sisteminin mövcudluğu;
bütün tәrәflәr arasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmә mexanizminin olması.
hamısı

3 Innovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardır:

•

elmitexniki nailiyyәtlәrin mәnimsәnilmәsi vә istehsalın tәzәlәnmәsi әsasında mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin
artırılmasını tәmin edәn innovasiya aktivliyinin yüksәldilmәsinә kömәk göstәrilmәsi;
müasir texnologiyaların әsasını tәşkil edәn innovasiyaya hәrtәrәfli dәstәk verilmәsi;
yenilikçilәrin, xüsusәn kiçik sahibkarlıьın dövlәt tәrәfindәn hüquqi qorunması vә dәstәklәnmәsi;
yenilikçilәrә dövlәt tәrәfindәn vergi, kredit, gömrük, amortizasiya, arenda güzәştlәrinin yaradılması;
hamısı

4 İnnovasiya potensialının saxlanılması vә inkişafı strategiyasının әsas istiqamәtlәri:

•

hamısı
Bahalı cihaz vә avadanlıqlarından istifadә etmәklә elm tutumlu mәhsulların istehsalı ilә mәşьul olan
innovasiya fәaliyyәti subyektlәri üçün effektiv bazar mexanizmi kimi lizinqdәn istifadә sisteminin işlәnib
hazırlanması
Maddi, maliyyә vә intellektual resursların tәmәrküzlәşdirilmәsini nәzәrә almaqla sәnayenin müxtәlif
sahәlәrindә elmitexniki potensialın restrukturizasiyasının aparılması
Neftin, neft mәhsullarının vә qazın ixracından alınan mәnfәәtin bir hissәsinin innovasiya fondu yaratmaq üçün
ayrılması vә istifadәsi
Innovasiya fәaliyyәtini genişlәndirmәk vә kapital bazarının inkişafına şәrait yaratmaq üçün bank kreditinin
cәlb edilmәsi sistemi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

5 İnnovasiya potensialının saxlanılması vә inkişafı strategiyasının әsas istiqamәtlәri:

•

hamısı
Innovasiya fәaliyyәtini genişlәndirmәk vә kapital bazarının inkişafına şәrait yaratmaq üçün bank kreditinin
cәlb edilmәsi sistemi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Elmitexniki işçilәr, alimlәr vә mütәxәssislәrin iştirakı ilә innovasiya layihәlәrinin işlәnmәsi vә idarә olunması
institutunun yaradılması

Bahalı cihaz vә avadanlıqlarından istifadә etmәklә elm tutumlu mәhsulların istehsalı ilә mәşьul olan
innovasiya fәaliyyәti subyektlәri üçün effektiv bazar mexanizmi kimi lizinqdәn istifadә sisteminin işlәnib
hazırlanması
Innovasiya fәallıьının әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılmasını tәmin edәn vergi sisteminin tәtbiq edilmәsi

6 Biznes inkubatorlar struktur özәllikdә mәxsusi olaraq aşağıdakı tәsnifat bölgüsünә malikdirlәr:

•

hamısı
bütün adi xidmәtlәrlә yanaşı, xüsusi olaraq informasion tәminat vә konsaltinq xidmәti göstәrәn virtual Bİlәr
kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr;
bazara müqavimәtdә özlәrinin zәifliyi ilә xarakterik olan xüsüsi qruplara: gәnclәr, qadınlar, milli azlıqlara
xidmәt göstәrәnlәr;
sosial funkisiyanı yerinә yetirәrәk spesifik mәntәqә probleminin hәllindә müvafiq kommersiya layihәsini
reallaşdıran yerli tәşәbbüs cәmiyyәtlәri;

7 әnәnәvi strategiyada hansı innovasiya tipindәn sitifadә olunur?

•

reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
strateji innovasiyalar
ardıcıl innovasiyalar
bazar innovasiyaları

8 3 cü tip inkubator – firmaların icarә haqqına nәlәr daxildir?

•

müәllimlәrlә әlaqә saxlamaq imkanları
hamısı
institutun laboratoriyalardan istifadә
hesablama texnikasından vә ktabxanalardan istifadә
texniki xidmәtlәrdәn istifadә

9 Ali mәktәblәrin filialları neçәnci tip inkubatorfirmasıdır?

•

2
3
1
4
5

10 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya aiddir: 1) Artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların
istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib
analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr cüzidir

•

Qarşıdurma strategiyası
Qalıq strategiya
Müdafiә strategiyası
Hec biri
Әnәnәvi strategiya

11 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya dayanmaqdır? Öz sahәlәrindә vә ya hәr hansı bir bazar
mövqeyindә lider olmağı planlaşdırırlar. Nәzәrdә tutsaq ki, real hәyatda bazara çıxarılan yeni
mәhsullar demәk olar ki, hәr 23 aydan sonra köhnә mәhsula çevrilirlәr, onda bu strategiyaya üstünlük
verәn müәssisәlәrin çevik hәrәkәt etmәlәri üçün nә cür çevik vә dәyişkәn tәşkili quruluşa malik
olması hәmin müәssisәlәr üçün aktual olaraq qalır.
hamısı

•

Aramlıhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
Fәalhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
Müdadiә strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
heçbiri

12 Elm vә mühәndis kadrları potensialı nәdәn xәbәr verir?

•

ETKLİnin keyfiyyәtindәn
kefiyyәtdәn
digәr müәssisәlәrin anoloji göstәricilәrindәn
hamısı
mәşğulluq sәviyyәsindәn

13 Eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmәsi
hansı innovasiya strategiyasıdır?

•

Müdafiә innovasiya strategiyasının
Qarşıdurma innovasiya strategiyasına
Asılı innovasiya strategiyasına
hec birinә
İmitativ innovasiya strategiyasına

14 Funksional әvәz etmә tәhlili nәdir?

•

Hәrbir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
stratrji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir;
Bu müәssisәnin müxtәlif funksional xüsusiyyәtlәrә malik olan mәhsul buraxılması imkanlarını tәtbiq edәn,
ona qiymәt verәn analizdir
Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt aprdığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir;

15 Hansı analiz innovativ strategiya mәhsulun Necә Hansı yolla tәtbiq olunmasını tәhlil edir?

•

SWOT
635 metodu
Beyin fırtınası
Delfi
PEST

16 İnnovasiyaların (ETKLİnin) tәşkili qurluşlarının analizi hansı göstәricilәr vasitәsi ilә aparılır?

•

Qısa, orta vә uzunmüddәtli nәticәlәrin alnmasına yönәlmә dәrәcәsinә görә ETKLİ hәcminin birbirinә
nisbәti
Fundamental vә tәtbiqi elmitәdqiqat işlәrinin birbirinә nisbәti,
ETKLI nin ümmi hәcmındә elmıtәdqıqat işlәrinin (ETİ) xüsusi çәkisi;
Hamısı
Mәhsula vә texnologiyaya yönәlәn ETKLİnin birbirinә nisbәti;

17 Iti hücüm strategiyasına arxalanan müәssisәnin әsas mәqsәdlәrinә aiddeyildir?

•

İstehsal mәsrәflәrinin aşağı salınması hesabına mәhsulun daha aşağı qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk
Bazara birinci çıxmaq
Bu yenilik sayәsindә bazarın bütün hissәsini әlindә saxlamq

Bu yenilik sayәsindә bazarın әsas hissәsini әlindә saxlmaq
Yeniliyin daha çox texniki –iqtisadi sәmәrәliliyini tәmin etmәk

18 Mәnfәәtsiz inkubatorfirmalardan fәrqli olaraq 2ci tipli inkubator firmalar nә ilә fәrqlәnir?

•

öz xidmәtlәrini genişdirmәklә
öz xidmәtlәrinә aşağı tariflәrin tәqdim etmәmәsi ilә
öz xidmәtlәrinә aşağı tariflәr qoymaqla
hamısı
öz xidmәtlәrinә sabit tariflәr müәyyәn etmәklә

19 Müdafiә innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
texniki inkişafdan geri qalmamaları üçün eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn iri müәssisәlәrin texnologiyalara
istәqamәtlәnmәdәn tәdqiqatların aparılması
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq

20 Strategiyaların kombinә edilmәsinә aiddeyildir?

•

yaxın
müdafiә
hücum
әnәnәvi
imitasiya

21 Yeniliyin bir sistem tәsәvvürü kimi mәrhәlәlәrә ayrıb vә onun xüsusiyyәtlәrinin
aydınlaşdırılmasının mәqsәdi nәdir?

•

hamısı
Yeniliyin müәssisә üçün zәruri olmamasını dәqiqlәşdirir
Yeniliyin müәssisә üçün zәruri olmasını dәqiqlәşdirir
heç biri
Yeniliyin müәssisә üçün zәruri olub olmamasını dәqiqlәşdirir

22 Kiçik innovasiya şirkәtlәri nәdir?

•

Konkret layihәni reallaşdırmaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik
innovasiya şirkәti yaradılır
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlabatları
ödәyirlәr;
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn kiçik innovasiya
kompaniyaları
iri, standart biznes sahәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr vә «güc» strategiyalı strukturlara aiddir

23 Eksplerentşirkәtlәr (pionerlәr) nәdir?

•

Şirkәtlәr orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir
qayda olaraq mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlabatları
ödәyirlәr
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar

bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn kiçik innovasiya
kompaniyaları
iri, standart biznes sahәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr vә «güc» strategiyalı strukturlara aiddir

24 Patientfirmalar nәdir?

•

bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn kiçik innovasiya
kompaniyaları
iri, standart biznes sahәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr vә «güc» strategiyalı strukturlara aiddir
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlabatları
ödәyirlәr
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar;
Şirkәtlәr orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir
qayda olaraq mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr

25 İnnovasiya prosesinin idarә edilmәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stumullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını;
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarının ayrılmasını;
innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrkәzi xidmәtin yaradılmasını;
hamısı
istehsal bölmәlәrinin tәrkibindә innovasiya fәaliyyәti ilә mәşьul olan

26 M.Xuçeka görә innovasiya nәdir?

•

«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;
yeniliklәr texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsi;
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır;
Innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;

27 ElmiTexniki Tәrәqqi lüğәtindә innovasiya nәdir?

•

Innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir;
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır;
yeni texnologiyaların, tәşkilati formalarının tәtbiqinin vә s. işlәnib hazırlanmasına, yaradılmasına yönәldilmiş
yaradıcılıq fәa¬liy¬yәti.
«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;

28 B.Tvissa görә innovasiya nәdir?

•

«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;
Innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır;
yeniliklәr texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsi;
yeni texnologiyaların, tәşkilati formalarının tәtbiqinin vә s. işlәnib hazırlanmasına, yaradılmasına yönәldilmiş
yaradıcılıq fәa¬liy¬yәti;

29 Elmitexniki innovasiya aşağıdakıları tәmin etmәyә borcludur:
yeniliklәr texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsini;
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrini;

•

yeni texnologiyaların, tәşkilati formalarının tәtbiqinin vә s. işlәnib hazırlanmasına; yaradılmasına yönәldilmiş
yaradıcılıq fәa¬liy¬yәtini;
yeniliyә malik olmağa; bazar tәlәbini ödәmәyә; istehsalçıya mәnfәәt gәtirmәni.
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni;

30 Transfer nәdir?

•

innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya coğrafi sahәyә ötürülmәsi
yolu ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür;
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
Mal istehsalı vәya xidmәtin digәr sahәlәrә tәtbiqini nәzәrdә tutur;
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur.
kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür;

31 İnnovasiya tәklifi nәdir?

•

innovasiya fәaliyyәtinin elmi bünövrәsi, nәzәri әsasıdır;
innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsini qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir.
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur.
yeni texnologiyaların, tәşkilati formalarının tәtbiqinin vә s. işlәnib hazırlanmasına, yaradılmasına yönәldilmiş
yaradıcılıq fәa¬liy¬yәtidir.
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır

32 Yenilik dәrәcәsinә görә innovasiya növü hansıdır?

•

irәlilәmә xüsusiyyәti daşәyan innovasiyalar
yüksәk sәviyyәli inovasiyalar
tәkmillәşdirici
tәmiz plaqiat
gözlәnilәn risk ilә birlikdә innovasiyalar

33 Yenilik ideyalarının mәnbәyinә görә innovasiyalar hansıdır?

•

tәmiz plaqiat
gözlәnilәn risk ilә birlikdә innovasiyalar
tәkmillәşdirici
hamısı
irәlilәmә xüsusiyyәti daşәyan innovasiyalar

34 Y.P.Morozova görә geniş mәnada innovasiya nәdir?

•

«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;
Innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir;
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
Heç biri.
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır;

35 A.I.Priqojinә görә innovasiya nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır;
Innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir;
Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir.
yeniliklәr texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsi;

36 İnnovasiya layihәsinin mәnfәәt normasını xarici investor müәyyәn edәrkәn qoyuluşların riski vә
gәlirliliyi nә ölçülür?

•

investisiyaların әn çox risklә investora kiçik gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
investisiyaların әn çox risklә investora böyük gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
investisiyaların optimal risklә investora kiçik gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
investisiyaların әn çox risklә investora maksimal gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
heç biri

37 İnnovasiya layihәlәrinin gәlirliliyini nәyi üstәlәmәlidir?

•

bank depozitlәrinin stavkaları
dövlәtin qiymәtli kağızlarının ödәnilmәsi gәlirlәri
bank depozitlәri üzrә stavkaları vә dövlәtin qiymәtli kağızlarının ödәnilmәsi gәlirlәrini
heç birini
sahәlәr vә sahәlәrarası rәqabәt şәrtlәri

38 İnnovasiyada kapitalın qiymәti nәyi müәyyәn edir?

•

innovasiya layihәsinin gәlirliliyinin maksimal sәviyyәsini
innovasiya layihәsinin zәrәrliliyinin aşağı sәviyyәsini
innovasiya layihәsinin zәrәrsizlik sәviyyәsini
innovasiya layihәsinin gәlirliliyinin aşağı sәviyyәsini
hamısı

39 Hansı innovasiyaların özözünü maliyyәlәşdirmәk üçün xüsusi kapitalın qiymәti hesab edilir?

•

zәrәrsizlik
rentabelliyin orta hәddi
heç biri
rentabelliyin aşağı hәddi
Rentabelliyin yuxarı hәddi

40 Hansı innovasiyaların özözünü maliyyәlәşdirmәk üçün xüsusi kapitalın qiymәti hesab edilir?

•

rentabelliyin maksimal hәddi
heç biri
rentabelliyin orta hәddi
zәrәrsizlik
Rentabelliyin yuxarı hәddi

41 Kapitalın qiymәti (cost of capital) dedikdә maliyyә resurslarından istifadә üçün hansı nisbәt başa
düşülür?

•

heç biri
ödәnişlәrin ümumi mәblәği
önәnişlәrin bir hissәsinin maliyyә resurslarının hәcminin bir hissәsinә nisbәti
resursların ümumi hәcminin ödәnişlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti
ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin resursların qalıq dәyәrinә nisbәti

42 Hansı kapitalın qiymәt göstәricisindә hәlledici roll oynayır?
kapitalın mәnbәyinin qiymәti
kapitalın mәnbәyinin şirkәtin ümumi kapitalındakı nisbәt payı
kapitalın çәki әmsalına tәtbiq edilәn qiymәt

•

heç biri
hamısı

43 Kapitalın qiymәti (cost of capital) dedikdә maliyyә resurslarından istifadә üçün hansı nisbәt başa
düşülür?

•

resursların ümumi hәcminin ödәnişlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti
önәnişlәrin bir hissәsinin maliyyә resurslarının hәcminin bir hissәsinә nisbәti
ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin resursların qalıq dәyәrinә nisbәti
heç biri
ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin maliyyә resurslarınıın ümumi hәcminә nisbәti

44 İnnovasiyanın investor üçün cәlbediciliyinin müәyyәn edәn mühüm qeyriiqtisadi amil hansılardır?

•

yeniliyә tәlәbatın böhranlı dәrәcәdә azalması
innovatorfrmanın maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
innovatorun imicinin vә nüfuzunuun güclәndirilmәsi
innovator firmanın istehsaldaxili ehtiyarlarının aşkar edilmәsi
hamısı

45 İnnovasiyalar bazarında yeniliyin rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün innovatorfirmanın
strategiyasına hansı daxildir?

•

yeniliyә tәlәbatın böhranlı dәrәcәdә azalması
iqtisadi islahatların aparılması
innovatorun imicinin vә nüfuzunuun güclәndirilmәsi
innovator firmanın yeni texnologiyalar tәtbiq edilmәsi
sahә üzrә investisiya cәlbediciliyinin müxtәlif reytinqlәrinin yaradılması

46 Hansı novasiyalar bazarında yeniliyin rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk üçün innovatorfirmanın
strategiyasına aiddir?

•

sahә üzrә marketinq tәhlilinin aparılması
yeni bazar seqmentinin әlә keçirilmәsi
innovator firmanın istehsaldaxili ehtiyarlarının aşkar edilmәsi
innovatorfrmanın maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
struktur dәyişikliyin aparılması

47 Bazar şәraitindә innovasiya layihәlәrinin göstәricilәri ilә yanaşı sadalanan maliyyә iqtisadi
göstәricilәrindәn hansı böyük әhәmiyyәt kәsb edir?

•

xәrcin ödәnilmә müddәti
hamısı
xalis gәlir
investisiyaların hәcmi
rentabellik

48 İnnovasiya layihәsi son dәrәcә cәlbedici olduqda hansı sәbәbdәn rәdd edilә bilәr?

•

heç biri
hamısı
innovator –firmanın layihәnin reallaşdırılacaq sahәdә yarımçıq tәcrübәyә malik olması
innovator firmanın layihәnin reallaşdırılacaq sahәdә kifayәt qәdәr iş tәcrübәsinin olması
innovatorfirmanın layihәnin reallaşdırılacaq sahәdә kifayәt qәdәr iş tәcrübәsinin olmaması

49 Hansı tәşkilatlar inflyasiya şәraitindә xsusi dövriyyә vәsaitlәrinin qoruyub saxlaya bilmәmişdir?

•

istehsal tsiklinin müddәti kiçik olan rabitә sahәsindәki
sığorta şirkәtlәri
kommersiya bankları
heç biri
uzunmüddәtli texnoloji istehsal tsikli ilә fәrqlәnәn tәşkilatlar

50 Amerika investisiya fondları,alman bankları vә digәr özәl investorlar hansı yol ilә xüsusi
investisiyaların yüksәk dәrәcәdә gәlirli olmasını tәmin etmәyә çalışırlar?

•

öz fәaliyyәtlәrini proqnozlaşdırmaqla
öz fәaliyyәtlәrini beynәlxalq miqyasda diversifikasiya etmәklә
öz fәaliyyәtini zәiflәtmәklә
öz fәaliyyәtlәrindә stimulu daha da güclәndirmәklә
öz fәaliyyәtlәrini daha da riskli etmәklә

51 İnnovasiya fәaliyyәtinә xarici investisiyalar hansı formada hәyata keçirilә bilmәz?

•

sәhmlәrin emmisiyasının güclәndirilmәsi formasında
iqtisadi әmәkdaşlığa dair hökümәtlәrarası proqramlar formasında
elmi texniki әmәkdaşlığa dair dövlәtlәrarası proqramlar formasında
xüsusi sahibkarlardan özәl investisiyalar formasında
xarici maliyyә tәşkilatlarının investisiyaları formasında

52 Sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә investisiya obyektlәri nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

xarici iqtisadi әlaqәlәrin qurulması әsasında
milli inkişaf strategiyası vә müdafiә doktrinası nәzәrә alınmaqla müsabiqә әsasında
kәnd tәsәrrüfatının inkişaf proqramları әsasında
heç biri
iqtisadi sosial proqnozlaşdırma әsasında

53 Dövlәi dәstәyi sisteminin әsas şәrti nәdir?

•

planlaşdırıcı vә tәminedici
idarәedici vә tәminedici
idarәedici vә tәnzimlәyici
idarәedici vә strateji
idarәedici vә tәşkiledici

54 Milli innovasiya sistemi anlayışını ilk dәfә kim irәli sürüb?

•

Fayol
K.Friman
H.Ford
A.Smit
P.Druker

55 Hansı innovasiyalar bazarına aiddir?
elmi texniki
iqtisadi
tәşkilati
sosial

•

•

hamısı

56 Yeniliklәr bazarına hansı aid deyil?

•

tәşkilati yeniliklәr
sosial yeniliklәr
iqtisadi yeniliklәr
bütün yeniliyә ayırmalar
elmi texniki yeniliklәr

57 Hansı kapital bazarına daxil edilmir?

•

fiziki şәxslәrin nominal gәlirlәri
xarici investisiyalar
büdcә ayırmaları
maliyyә kapitalı
tәşkilatların xüsusi vәsaitlәri

58 Mәhsulun hәyat dövrünün artım mәrhәlәsindә hansı innovasiya növündәn istifadә olunur?

•

daha da tәkmillışmә, qiymәtin aşağı salınması
istehsal prosesinin yenilәşmәsi
Mәhsula yönәlәn strategiya
heç biri
gәlirlәrin xәrclәnmәsi

59 Mәhsulun hәyat dövrünün tәnәzzül mәrhәlәsindә hansı innovasiya növündәn istifadә olunur?

•

daha da tәkmillışmә, qiymәtin aşağı salınması
istehsal prosesinin yenilәşmәsi
Mәhsula yönәlәn strategiya
heç biri
gәlirlәrin xәrclәnmәsi

60 Mәhsulun hәyat dövrünün yetkinlik mәrhәlәsindә hansı innovasiya növündәn istifadә olunur?

•

daha da tәkmillışmә, qiymәtin aşağı salınması
istehsal prosesinin yenilәşmәsi
Mәhsula yönәlәn strategiya
heç biri
gәlirlәrin xәrclәnmәsi

61 әnәnәvi strategiyada hansı innovasiya tipindәn istifadә olunur?

•

ardıcıl innovasiyalar
reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları
strateji innovasiyalar

62 Aralı strategiyada hansı innovasiya tipindәn istifadә olunur?

•

ardıcıl innovasiyalar
reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları

•

strateji innovasiyalar

63 Qalıq strategiyasında hansı innovasiya tipindәn istifadә olunur?

•

ardıcıl innovasiyalar
reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları
strateji innovasiyalar

64 Qarşıdurma strategiyasında hansı innovasiya tipindәn istifadә olunur?

•

ardıcıl innovasiyalar
reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları
strateji innovasiyalar

65 İti hücüm strategiyasında hansı mәqsәdlәr nәzәrdә tutulur?

•

bazara birinci çıxmaq
istehsal mәsrәflәrinin aşağı salınması hesabına mәhsulun daha aşağı qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk
yeniliyin daha çox texnikiiqtisadi sәmәrәliliyini tәmin etmәk
hamısı
bazarın әsas hissәsini әldә saxlamaq

66 Passiv bazar strategiyası nәdir?

•

bazara ikinci çıxmaq
istehsal mәsrәflәrinin aşağı salınması hesabına mәhsulun daha aşağı qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk
yeniliyin daha çox texnikiiqtisadi sәmәrәliliyini tәmin etmәk
heç bir yenilikdәn istifadә etmәmәk
bazarın әsas hissәsini әldә saxlamaq

67 İnnovasiya siyasәtinin elementlәri:

•

İnnovasiyanın vә elmi – texniki fәaliyyәtin istiqamәtlәri;
İnkişaf templәri, mәhsulun әvәz olunma müddәti vә onun istehsalının texnologiyası.
Hәmin fәaliyyәtin miqyası;
heç biri
hamısı

68 Qalıq strategiya

•

üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır
buna arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox
ola bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr.
Amma çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.
arxalanan müәssisә bazarda vacib mövqelәrә isiqamәtlәnmәyәrәk özlәrinә mәxsus innovasiya yeniliklәri
yaradırlar. Әsas mәqsәd texnoloji inkişafdan geri qalmamaqdır. Fundamental tәdqiqatların xüsusi çәkisi 10
15% ötmür. Әsas göstәrici hәlә dә kamillik sәviyyәsinә çatmamış mәhsul hәcminin kifayәt qәdәr olmasıdır.
artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik
sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr
cüzidir

çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;

69 Müdafiә strategiyası:

•

üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır
arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox ola
bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr. Amma
çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.
arxalanan müәssisә bazarda vacib mövqelәrә isiqamәtlәnmәyәrәk özlәrinә mәxsus innovasiya yeniliklәri
yaradırlar. Әsas mәqsәd texnoloji inkişafdan geri qalmamaqdır. Fundamental tәdqiqatların xüsusi çәkisi 10
15% ötmür. Әsas göstәrici hәlә dә kamillik sәviyyәsinә çatmamış mәhsul hәcminin kifayәt qәdәr olmasıdır.
artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik
sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr
cüzidir
çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;

70 Asılı strategiya:

•

üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır
arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox ola
bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr. Amma
çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.
arxalanan müәssisә bazarda vacib mövqelәrә isiqamәtlәnmәyәrәk özlәrinә mәxsus innovasiya yeniliklәri
yaradırlar. Әsas mәqsәd texnoloji inkişafdan geri qalmamaqdır. Fundamental tәdqiqatların xüsusi çәkisi 10
15% ötmür. Әsas göstәrici hәlә dә kamillik sәviyyәsinә çatmamış mәhsul hәcminin kifayәt qәdәr olmasıdır.
artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik
sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr
cüzidir
çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;

71 Aralı strategiya:

•

üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır
arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox ola
bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr. Amma
çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.
rәqiblәrlә mübarizәdәn qaçaraq hәlә ki, boş bazar saqmentinin tutulmasına yönәlәn strategiyadır. Әsas
innovasiya istiqamәti mövcud mәhsulun modifikasiyası yaradılmasına yönәlir
artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik
sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr
cüzidir
çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;

72 İti hücum strategiyası:

•

üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır
arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox ola
bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr. Amma
çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.
rәqiblәrlә mübarizәdәn qaçaraq hәlә ki, boş bazar saqmentinin tutulmasına yönәlәn strategiyadır. Әsas
innovasiya istiqamәti mövcud mәhsulun modifikasiyası yaradılmasına yönәlir
müәssisә bazarın dar seqmentindә yeni aparıcı mövqe tutmaq istәyir. Bu strategiya zaman mәhdudiyyәti
çәrçivәsindә hәyata keçirildiyinә görә yenilik bir neçә müәssisә tәrәfindәn paralel şәkildә yaradılır.
çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;

73 İnkubator firma dedikdә nә başa düşülür?

•

xarici ölkәlәrin tәcrübәsi nәzәrә alınmamaqla iri şirkәtlәrin yaratdığı tәşkilat
xarici tәcrübә nәzәrә alınmamaqla yerli hakimiyyәt orqanlarının yaratdığı tәşkilat
yeni müәssisәlәr yetişdirmәk mәqsәdilә iri şirkәtlәrin yaratdığı tәşkilat
hamısı
investorların yaratdığı tәşkilat

74 Hazırda ABŞda inkubator – firmalar nә qәdәrdir?

•

200dәn çox
300dәn çox
250dәn çox
400dәn çox
350dәn çox

75 İnkubator firmaların neçә tipi mövcuddur?

•

2
4
3
6
5

76 Birinci tip inkubator firmalara hansı aid edilir?

•

mәnfәәtsiz
ali mәktәblәrin filialları
mәnfәәtli
heç biri
peşә mәktәblәri

77 İnnovasiya konturu aşağıdakılardan hansıdır?

•

Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir;
yeni texnologiyaların yaranması vә iqtisadi mәnimsәnilmәsinin, idarә edilmәsinin, әsasәn, böyük funksional
sahәlәrin birlәşmәsidir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur;

Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir
Bu xaricdәn vә daxildәn müәssisә fәaliyyәtindә marağı olanların birlikdә tәhlil edilmәsidir;

78 Elmtutumlu texnologiyalar aşağıdakılardan hansıdır?

•

Hәr bir sahә üzrә dövlәtin ETT siyasәtinin operativ vә strateji istiqamәtlәrini tәhlil edәn elmi mәrkәzlәrdir
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn (vә ya tez müflis olan)
kiçik innovasiya kompaniyalarıdır
hәr hansı sahәnin ETTKİnin kömәyi ilә innovasiyanı hәyata keçirәn әsas sahәsidir;
heç biri.
yeni texnologiyaların yaranması vә iqtisadi mәnimsәnilmәsinin, idarә edilmәsini tәmin edәn elmi mәrkәzlәrdir

79 Texnologiya transferinin bazar infrastrukturu aşağıdakılardan hansı deyil?

•

universitet laboratoriyası
gәlir gәtirmәyәn vençur fondu
istehsalın başlanğıcını maliyyәlәşdirәn vençur kapitalı şirkәti
әmәk resurslarının tәşkili
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn (vә ya tez müflis olan)
kiçik innovasiya kompaniyaları

80 Fransada texnologiyaların transferi sxemi hansıdır?

•

«Kiçik vә orta biznes müәssisәlәri  yeni bazarların yaradılması  elmi mәhsulun alınması –layihәlәşdirmә
«Kiçik vә orta biznes müәssisәlәri  layihәlәşdirmә  elmi mәhsulun alınması – elmi laboratoriyaların axtarışı
«Kiçik vә orta biznes müәssisәlәri  elmi laboratoriyaların axtarışı  elmi mәhsulun dizaynı – layihәlәşdirmә
«Kiçik vә orta biznes vә ya sәnaye müәssisәlәri  elmi laboratoriyaların axtarışı  elmi mәhsulun alınması 
bazara tәtbiq».
«Kiçik vә orta biznes müәssisәlәri  elmi laboratoriyaların axtarışı  elmi mәhsulun alınması – layihәlәşdirmә

81 Texnologiya transferi nәdir?

•

yeni texnologiyalar haqqında informasiyanın reallaşdırılmasının vә bu texnologiyanın kömәyi ilә istehsal
olunmuş mәhsulun son istifadәçisinin aktiv pozitiv iştirakı ilә onun mәnimsәnilmәsi
yeni texnologiyaların yaranması vә iqtisadi mәnimsәnilmәsinin, idarәedilmәsini tәmin edәn elmi mәrkәzlәrdir;
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәәtin әsas hissәsini götürәn (vә ya tez müflis olan)
kiçik innovasiya kompaniyalarıdır;
heç biri.
Hәrbir sahә üzrә dövlәtin ETT siyasәtinin operativ vә stratrji istiqamәtlәrini tәhlil edәn elmi mәrkәzlәrdir;

82 Vençur maliyәlәşdirmәsi korporasiyalar tәrәfindәn hansı üsulla hәyata keçirilir:

•

az seriyalı mәhsullar işlәyib hazırlayan kiçik şirkәtlәrin yaranmasına kapital qoymaq yolu ilә (yeni mәhsulun
kütlәvi isehsalını korporasiyanın özü yerinә yetirir). Bu tipin tәtbiq formasını «inhisarın istixana tәsәrrüfatı»
adlandırırlar;
korporasiyanın vençur kapitalı şirkәtlәrindә pay iştirakının vasitәçiliyi ilә.
filiallar yaratmaq vasitәsi ilә – vençur kapitalının xırda şirkәtlәri tamamilә onlara malikdir. İşlәmәklә vә ana
kompaniyadan kәnarda edilmiş ixtiraların mәnimsәnilmәsinә borc verәn fond belә formada fәaliyyәt göstәrir;
hamısı
heç biri

83 Azәrbaycanın texnologiya transferindә xarici әlaqә kanalları hansıdır:
Kapital malları idxalı ilә texnologiya transferti;
Sadә formada texnologiya transferti (patent, lisenziya vә.s)
Birbaşa xarici investisiyalar yolu ilә texnologiya transferti;

•

•

hamısı
Elmi konfranslar, texniki bülletenlәr vә xarici elm adamı mübadilә proqramları ilә texnologiya transferti,

84 Azәrbaycanın texnologiya transferindә xarici әlaqә kanalları aid deyil:

•

Kapital malları idxalı ilә texnologiya transferti
Sadә formada texnologiya transferti (patent, lisenziya vә.s)
Birbaşa xarici investisiyalar yolu ilә texnologiya transferti;
İxtisasartırma yolu ilә texnologiya transferi
Elmi konfranslar, texniki bülletenlәr vә xarici elm adamı mübadilә proqramları ilә texnologiya transferti

85 Kommutantşirkәtlәr deyil:

•

yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar;
iri, standart biznes sahәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr vә «güc» strategiyalı strukturlara aiddir;
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlabatları
ödәyirlәr;
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәәtin әsas hissәsini götürәn kiçik innovasiya
kompaniyaları.
heç biri

86 Kiçik innovasiya biznesinә dövlәt dәstәyinin әsas şәrtlәri

•

kordinә edici
idarәedici vә tәmin edici
planlaşdırıcı
kordinә edici vә tәmin edici
idarәedici vә planlaşdırıcı

87 Tәşkilati –resurs bloku

•

kiçik biznesi xarici mühit amillәrini idarә etmәk, konkret kiçik innovasiya müәssisәlәrinә birbaşa dәstәk,
dәstәk sisteminin özünü tәşkil vә özünü tәkmillәşdirilmәsini özündә birlәşdirir
Hamısı
dövlәt idarәetmәsinin ixtisaslaşdırılmış orqanlarını, kiçik sahibkarlığa ictimai dәstәk verәn orqanlar vә elәcә
dә müvafiq resurslar vә kadrlarla tәmin olunan infrastruktur obyektlәrini özündә birlәşdirir
heç biri
bloku kiçik innovasiya firmalarının dәstәklәnmәsi mәqsәdini, metodlarını vә proqramlarını özündә birlәşdirir.

88 Funksional blok

•

kiçik biznesi xarici mühit amillәrini idarә etmәk, konkret kiçik innovasiya müәssisәlәrinә birbaşa dәstәk,
dәstәk sisteminin özünü tәşkil vә özünü tәkmillәşdirilmәsini özündә birlәşdirir
Hamısı
dövlәt idarәetmәsinin ixtisaslaşdırılmış orqanlarını, kiçik sahibkarlığa ictimai dәstәk verәn orqanlar vә elәcә
dә müvafiq resurslar vә kadrlarla tәmin olunan infrastruktur obyektlәrini özündә birlәşdirir
heç biri
bloku kiçik innovasiya firmalarının dәstәklәnmәsi mәqsәdini, metodlarını vә proqramlarını özündә birlәşdirir

89 Konseptualproqram bloku

•

kiçik biznesi xarici mühit amillәrini idarә etmәk, konkret kiçik innovasiya müәssisәlәrinә birbaşa dәstәk,
dәstәk sisteminin özünü tәşkil vә özünü tәkmillәşdirilmәsini özündә birlәşdirir.
Hamısı
heç biri
bloku kiçik innovasiya firmalarının dәstәklәnmәsi mәqsәdini, metodlarını vә proqramlarını özündә birlәşdirir.

dövlәt idarәetmәsinin ixtisaslaşdırılmış orqanlarını, kiçik sahibkarlığa ictimai dәstәk verәn orqanlar vә elәcә
dә müvafiq resurslar vә kadrlarla tәmin olunan infrastruktur obyektlәrini özündә birlәşdirir

90 Innovasiyanın texniki, iqtisadi vә sosial nәticәlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

yenililiklәr әhәmiyyәtli sosial nәticәlәrlә sәciyyәlәnir.
әhalinin artan tәlәbatının ödәnilmәsinә imkan verir;
mәhsulun çeşidi tәzәlәnir vә rәqabәt qabiliyyәti yüksәlir,
hamısı
istehsalın sәmәrәliliyi yüksәlir, mövcut resursların qәnaәtlә istifadә olunması, istehsal xәrclәrinin azalmasına
mәnfәәtin artmasına sәbәb olur.

91 Kreativ menecment:

•

mühәndis qurğularının heyәtin öyrәdilmәsinә vә reklam xәrclәri
kiçik innovasiya firmalarının dәstәklәnmәsi mәqsәdini, metodlarını vә proqramlarını özündә birlәşdirir.
Hәr şeydәn әvvәl müntәzәm yeniliklәr vә yaradıcılıq fәaliyyәtinә әsaslanmış idarәetmәdir
heç biri
mәhsul şәklini alan fәaliyyәtin son nәticәsi kimi müәyyәn olunur.

92 Kreativ menecmentә aid deyil:

•

heç biri
Bütövlükdә menecmentin vә onun ayrı  ayrı sahәlәrindәki yaradıcılığın kreativ fәaliyyәtin idarә olunması
mühüm yer tutur
mәhsul şәklini alan fәaliyyәtin son nәticәsi kimi müәyyәn olunur.
fәaliyyәt tәkcә texniki vә texnoloji yeniliklәrin alınması ilә әlaqәdar fәaliyyәt deyil, hәm dә firmanın
fәaliyyәtini sәmәrәlәşdirmәk mәqsәdilә aparılan yaradıcılıq işlәridә dә daxildir
Hәr şeydәn әvvәl müntәzәm yeniliklәr vә yaradıcılıq fәaliyyәtinә әsaslanmış idarәetmәdir

93 Innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının әsas xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardır:

•

Innovasiyaların yenilik xarakterinә görә planların qeyrimüәyyәnliyi, onların uzunmüddәtli hazırlanması vә
tәtbiqi;
Tәdqiqat obyekti vә predmetinin daimi dәyişmәsi;
Yüksәk riskli investisiya qoyuluşu;
hamısı
Innovasiya menecmentinin komponentlәrinin unifikasiya sәviyyәsinin aşağı olması;

94 Innovasiya sferasında dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına daxildir:

•

elmi tәdqiqatlara vә innovasiya fәaliyyәtinә vәsaitin toplanması
innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması, innovasiya risklәrinin sığortalanması, köhnәlmiş mәhsul
istehsalına görә dövlәt sanksiyalarının qoyulması
innovasiya fәaliyyәtinin koordinasiyası
hamısı
innovasiya proseslәrinin hüquqi bazasının, xüsusilә müәlliflik hüququnun müdafiәsi vә intellektual
mülkiyyәtin mühafizәsi sisteminin yaradılması

95 әlverişli elmitexniki mühitin yaradılması asılıdır:

•

elmi kadrların ixtisas yönümünün dәyişdirilmәsi sisteminin yaradılması
sәnaye müәssisәlәri vә elmi tәşkilatların kooperasiyasının dәstәklәnmәsi;
dövlәt sifarişlәri sisteminin formalaşdırılması vә bunun üçün mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin tәtbiqi;
hamısı
elmitexniki sahәdә kiçik sahibkarlıьın dövlәt dәstәyi vә s.

96 Elmi, elmitexniki vә innovasiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisәlәr şәbәkәsinin yaradılması
asılıdır:

•

müәssisәlәrin potensial imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi vә müflislәşmә meyarının seçilmәsi;
elmi müәssisәlәrin inventarizasiyası
müflislәşmiş müәssisәlәrә dövlәt yardımı, kömәyi mexanizminin yaradılması;
hamısı
elmi müәssisәlәrin attestasiyası vә dövlәt akkreditasiyası sisteminin yaradılması

97 Aralı innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

rәqiblәrlә birbaşa qarşıdurmadan çәkinmәk, boş seqmentlәrin axtarışı
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

98 Aralı strategiyada hansı innovasiya tipindәn sitifadә olunur?

•

ardıcıl innovasiyalar
reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları
strateji innovasiyalar

99 Aramlı hücum strategiyası liderlәr qrupundan neçәnci yerә istiqamәtlәnmişdir?

•

1
3
2
hec biri
4

100 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya aiddir: 1) Arxalanan müәssisә bazarda vacib mövqelәrә
isiqamәtlәnmәyәrәk özlәrinә mәxsus innovasiya yeniliklәri yaradırlar. әsas mәqsәd texnoloji
inkişafdan geri qalmamaqdır. Fundamental tәdqiqatların xüsusi çәkisi 1015% ötmür. әsas göstәrici
hәlә dә kamillik sәviyyәsinә çatmamış mәhsul hәcminin kifayәt qәdәr olmasıdır.

•

Әnәnәvi strategiyadır
Qalıq strategiyadır
Qarşıdurma strategiyasıdır
hamısı
Mudafiә strategiyasıdır

101 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya aiddir: 1) Çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ
hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq
edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların
modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni materiallardan istifadә etmәk,
texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi.

•

Әnәnәvi strategiyadır
Qalıq strategiyadır
Qarşıdurma strategiyasıdır
hamısı
Mudafiә strategiyasıdır

102 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya aiddir: 1) Rәqiblәrlә mübarizәdәn qaçaraq hәlә ki, boş bazar
saqmentinin tutulmasına yönәlәn strategiyadır. әsas innovasiya istiqamәti mövcud mәhsulun
modifikasiyası yaradılmasına yönәlir

•

Aralı strategiyasıdır
Әnәnәvi strategiyadır
Asılı stragegiyadır
Qalıq strategiyadır
Qarşıdurma strategiyasıdır

103 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya aiddir: 1) Üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә
ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmi
texniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar aparılmır

•

Әnәnәvi strategiyadır
Qalıq strategiyadır
Qarşıdurma strategiyasıdır
Asılı stragegiyadır
Mudafiә strategiyasıdır

104 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya dayanmaqdır? 1) Adәtәn, lider mövqeyindә deyil, daha çox
ikinci yerdә durma mәqsәdlәrinә xidmәt edirlәr.

•

Müdafiә strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
Aramlıhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
Fәalhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
heçbiri
hamısı

105 Aşağıda verilәnlәr hansı strategiyaya dayanmaqdır? 1) Adәtәn, lider mövqeyindә deyil, daha çox
ikinci yerdә durma mәqsәdlәrinә xidmәt edirlәr.

•

Müdafiә strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
Aramlıhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
Fәalhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәrdә
heçbiri
hamısı

106 Daha da tәkmillәşmә, qiymәtin aşağı salınması mәhsulun hәyat dövrünun hansı mәrhәlәsindә rast
gәlinir?

•

İnkişaf etmә
artım
Mәnimsәmә
Yetkinlik
tәnәzzül

107 İqtisadiyyatın istәnilәn sektorunda innovasiyalar nә tәlәb edir?

•

iqtisadi sosial proqnozlaşdırma
malyyә qoyuluşlarını
biznes mәslәhәtlәrinin verilmәsini
hәrracların keçirilmәsini
birja sazişlәrini

108 İnkişafın substrategiya nәdir?

•

heç biri
vәzifәsi idarәetmәnin yüksәk sәviyyәdә yerlәşәn mәqsәdlәrә çatmaq vә hazırlanmış strategiya üzrә
mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsidir.
ümumi strategiyanın substrategiyalarından biridir. İşgüzar strategiya qiymәt strategiyası , kredit strategiyası,
reklam strategiyası, kadr strategiyası vә s. ola bilәr.
istehsalın ayrıayrı yarımsistem vә faktorlar strategiyasına aiddir: istehsal gücü , xammal, texnologiya, әmәk
resursları. Öz növbәsindә istehsalın faktor substrategiyasının hәr biri isә elmitexniki innovasiya
elementlәrindәn ibarәtdir.
bu strategiya әsasında innovasiya siyasәti tәşkil olunur.

109 İnnovasiya strategiyaları mütlәq hansı tәhlilә mәruz qalmalıdır?

•

dioqnostik
mikro tәhlilә
makro tәhlilә
hec biri
elmi tәhlilә

110 İnnovasiya strategiyaları neçә kәsişmәdә çıxış edә bilәr?

•

1
3
2
5
4

111 İnnovativ xarakter daşıyan texnikiiqtisadi göstәricilәr nә ilә müqayisә edilir?

•

digәr müәssisәlәrin anoloji göstәricilәri ilә
mәşğulluq sәviyyәsi ilә
kefiyyәt sәviyyәsi ilә
heç biri
hamısı

112 İşgüzar strategiya nәdir?

•

ümumi strategiyanın substrategiyalarından biridir. İşgüzar strategiya qiymәt strategiyası , kredit strategiyası,
reklam strategiyası, kadr strategiyası vә s. ola bilәr.
bu strategiya әsasında innovasiya siyasәti tәşkil olunur.
istehsalın ayrıayrı yarımsistem vә faktorlar strategiyasına aiddir: istehsal gücü , xammal, texnologiya, әmәk
resursları. Öz növbәsindә istehsalın faktor substrategiyasının hәr biri isә elmitexniki innovasiya
elementlәrindәn ibarәtdir.
heç biri
vәzifәsi idarәetmәnin yüksәk sәviyyәdә yerlәşәn mәqsәdlәrә çatmaq vә hazırlanmış strategiya üzrә
mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsidir.

113 Korporasiyanın innovasiya siyasәtinin vәzifәsi:
ümumi strategiyanın substrategiyalarından biridir. İşgüzar strategiya qiymәt strategiyası , kredit strategiyası,
reklam strategiyası, kadr strategiyası vә s. ola bilәr.
bu strategiya әsasında innovasiya siyasәti tәşkil olunur.
istehsalın ayrıayrı yarımsistem vә faktorlar strategiyasına aiddir: istehsal gücü , xammal, texnologiya, әmәk
resursları. Öz növbәsindә istehsalın faktor substrategiyasının hәr biri isә elmitexniki innovasiya
elementlәrindәn ibarәtdir.
heç biri

•

•

idarәetmәnin yüksәk sәviyyәdә yerlәşәn mәqsәdlәrә çatmaq vә hazırlanmış strategiya üzrә mәqsәdlәrin hәyata
keçirilmәsidir.

114 Liderlәr arasında ikinci yer hansı innovasiya strategiyasıdır?

•

Qalıq innovasiya strategiyasıdır
Qarşıdurma innovasiya strategiyasıdır
Asılı innovasiya strategiyasıdır
Aramlı hücüm innovasiya strategiyasının
İmitativ innovasiya strategiyasıdır

115 Mәhsula vә texnologiyaya yönәlәn ETKLİnin birbirinә nisbәti müәssisәnin nәyi ilә sıx bağlıdır?

•

ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
mәşğulluq sәviyyәsi ilә
kefiyyәt sәviyyәsi ilә
texnologiyanın sәviyyәsi ilә
mәhsulun sәviyyәsi

116 İdarәetmә mexanizmi vә sistemin mövcud vәziyyәtinin tәhlilini hansı faktor edir? 1) Müәssisәnin
innovasiya fәaliyyәtinә tәsir edәn daxili faktordur 2) Müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә tәsir edәn
xarici faktordur 3) Müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә tәsir edәn makro mühitdir 4) Müәssisәnin
innovasiya fәaliyyәtinә tәsir edәn mikro mühitdir

•

1,4
2,3
1
hec biri
4

117 Mәhsula yönәlәn strategiya mәhsulun hәyat dövrünun hansı mәrhәlәsindә rast gәlinir?

•

İnkişaf etmә
yayılma
Mәnimsәmә
hamısı
tәnәzzül

118 Mәnfәәtli firmalar inkubatorfirmalarının neçәnci tipidir?

•

1
3
2
5
4

119 Mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә rast
gәlinir?

•

İnkişaf etmә
artım
Mәnimsәmә
Yetkinlik
tәnәzzül

120 Müәyyәn bazarda yeniliyin tәtbiqindә birinci olmaq hansı innovasiya strategiyasıdır?

•

Qalıq innovasiya strategiyasıdır
Qarşıdurma innovasiya strategiyasıdır
Asılı innovasiya strategiyasıdır
İti hücüm innovasiya strategiyasının
İmitativ innovasiya strategiyasıdır

121 Reaktiv innovasiyalarda hansı innovasiya tipindәn istifadә olunur?

•

Qalıq strategiyasında
hamısı
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları
strateji innovasiyalar

122 Şirkәtlәrә texnoloji baxımdan mürәkkәb mәmulatların hazırlanmasını neçәnci tip inkubator
firmlalar edirlәr?

•

3
1
2
5
4

123 Ümumi iqtisadi strategiyaya aiddir:

•

miqyas
bazardakı davaranışı
artım
hamısı
tәşkili qurluşu

124 Ümumi iqtisadi strategiyaya hansı strategiya yaxındır?

•

artım strategiyasına
Etalon strategiyasına
azalma strategiyasına
heç biri
hamısı

125 Keçid innovasiya sisteminin xarakterik cәhәtlәri әsasәn bunlardır:

•

bazar iqtisadiyyatından fәrqli olaraq, keçid dövründә innovasiya fәaliyyәti yüksәk gәlir vermәyә qadir deyil;
respublikanın vә digәr ölkәlәrin bankları innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsinә maraq göstәrmirlәr;
innovasiya sferasında qeyribüdcә ayırmaları yox dәrәcәsindәdir;
hamısı
yeni texnologiyalar әsasında fәaliyyәt göstәrә bilәn sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәti demәk olar ki, tamamilә
dayanmışdır;

126 Azәrbaycanın sәnaye müәssisәlәrindә innovasiyaya mane olan iqtisadi amillәr

•

öz pul vәsaitinin kifayәt qәdәr olmaması
yeniliklәrin dәyәrinin yüksәk olması
yeni mәhsullara ödәniş qabiliyyәtli tәlәbatın aşağı olması
hamısı
yüksәk iqtisadi risk

127 Azәrbaycanın sәnaye müәssisәlәrindә innovasiyaya mane olan istehsal amillәri

•

müәssisәlәr tәrәfindәn yenilik
müәssisәnin innovasiya potensialının aşağı olması
ixtisaslı işçilәrin çatışmaması
müәssisәnin innovasiya potensialının aşağı olması
hamısı
yeni texnologiyalar haqqında

128 Azәrbaycanın sәnaye müәssisәlәrindә innovasiyaya mane olan digәr amillәr

•

innovasiya prosesi müddәtinin qeyrimüәyyәn olması
texnologiyalar bazarının inkişaf etmәmәsi
innovasiya infrastrukturunun (vasitәçilik, informasiya, hüquq.Bank vә s. xidmәtlәrinin) inkişaf etmәmәsi
innovasiya fәaliyyәtini tәnzimlәyәn vә hәvәslәndirәn qanunvericilik vә normativhüquqi sәnәdlәrin olmaması
hamısı

129 Innovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyinin әsas istiqamәti deyil:

•

әmәyin motivasiyası
sertifikasiya, marketinq tәdqiqatları, reklam vә yeni mәhsulun tәchizatı ilә baьlı işlәrin aparılmasında
yenilikçilәrә dövlәt tәrәfindәn kömәk göstәrilmәsi;
innovasiya fәaliyyәtinin zәruri informasiya ilә dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi;
yenilikçilәrin, xüsusәn kiçik sahibkarlıьın dövlәt tәrәfindәn hüquqi qorunması vә dәstәklәnmәsi
mürәkkәb texnikanın tәmirinin hәyata keçirilmәsindә dövlәt kömәyinin göstәrilmәsi.

130 Innovasiya sferasında dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına daxildir:

•

innovasiya fәaliyyәtinin kadr tәminatı;
innovasiyanın sosial vә ekoloжi yönümlü olmasının tәmin edilmәsi;
innovasiya proseslәrinin beynәlxalq aspektlәrinin tәnzimlәnmәsi.]
hamısı
elmi innovasiya infrastrukturunun formalaşması;

131 İnformasiya nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılmasıdır
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

132 İnformasiya daşıyıcısı nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahәdir.
Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılmasıdır
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

133 İnformasiyanın sahibi
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir

•

fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahәdir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

134 İnformasiya istifadәçisi

•

qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır
informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyektdir
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahәdir
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir

135 İnformasiyaya çıxış hüququ

•

informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyektdir
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi.
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahәdir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

136 Resurs nәdir?

•

informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyektdir
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi.
nәyinsә ehtiyatı, mәnbәyi demәkdir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

137 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyektdir
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi
nәyinsә ehtiyatı, mәnbәyi demәkdir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
informasiya mәhsullarının alınması vә istifadәçiyә tәqdim edilmәsi demәkdir.

138 İnnovasiya menecmenti hansı sahәlәrdә әsaslı dәyişikliklәrin idarәedilmәsidir?

•

әmәk mәhsullarında
xidmәtlәr
istehsal vasitәlәrindә
heç biri
hamısı

139 Müasir sivilizasiyanın tәrәqqisindә әsas amillәrin әsasını nә tәşkil edir?

•

rabitә vasitәlәrindә optiklifli texnikanın mәnimsәnilmәsi
hesablama şәbәkәsindә optiklifli texnikanın mәnimsәnilmәsi
mikroelektron komponentlәrdәn istifadә edilmәsi
heç biri

•

hamısı

140 Elmin vә texnologiyanın inkişafında yeniliklәrin prioritet istiqamәtlәrinә hansı sәnaye sahәlәrinin
elmitexniki sistemlәri aiddir?

•

müdafiә
aerokosmik
informatika
hamısı
atom

141 Hansı sәnaye sahәsinin elmitexniki sistemlәri elmin vә texnologiyanın inkişafında yeniliklәrin
prioritet istiqamәtlәrindәndir?

•

neft
heç biri
hamısı
energetika
kimya

142 Hansı sәnaye sahәsinin elmi texniki sistemlәri elmin vә texnologiyanın inkişafında yeniliklәrin
prioritet istiqamәtlәrindәn biridir?

•

energetika
müdafiә
meşә
heç biri
kimya

143 İnnovasiya layihәlәri nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә
reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn tәdbirlәr sistemidir
yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
İnnovasiya layihәlәri vә proqramlarının maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır.
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.

144 İnnovasiya proqramı nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
yeni növ mәhsulların mәnimsәnilmәsi vә paylaşdırılması üzrә mәsәlәnin sәmәrәli hәllini tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksidir.
yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılmasıdır.
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.

145 İnnovasiya fәaliyyәti nәdir?

•

insanın yeni elmi biliklәr, ideyalar, avadanlıqların istifadәsi vә tәtbiqi әsasında innovasiyaların tam hәcmdә
ictimai tәcrübә realizәsinә yönәldilmiş sistemli fәaliyyәt növüdür.
yeni növ mәhsulların mәnimsәnilmәsi vә paylaşdırılması üzrә mәsәlәnin sәmәrәli hәllini tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksidir.
yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılmasıdır
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.

146 Yeni mәhsul iki әsas istiqamәtdә özünü büruzә verir:

•

insanın yeni elmi biliklәrindә, avadanlıqların istifadәsi vә tәtbiqi әsasında;
mәnfәәtin alınması vә satılmasında;
texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsindә;
İstehsal hәcminin artırılması vә sosial sәviyyәnin yaxşılaşdırılmasında.
texnologiyanın in¬kişafı, yaranmasında;

147 Y.Yakovetsinә görә innovasiya prossesini әhatә edәn 5 texnoloji fazaya aşağıdakılardan hansı aid
edilmir?

•

inkişaf etmә fazası
mәnimsәmә fazası;
planlaşdırma fazası;
kamilliyә çatma fazası
yayılma fazası;

148 İnnovasiyanın dalğavari prosses kimi qәbul edilmәsi hansı әsәrdәn sonra başlamışdır?

•

inkişaf edәn dalğalar;
uzun dalğalar;
planlaşdırılan dalğalar;
mәnimsәnilәn dalğalar.
yayılan dalğalar;

149 Bazar yönümlü innovasiyaların hәyat dövrünә hansı mәrhәlәlәr aid edilmir?

•

ideyanın yaranması;
yetkinlik;
artım;
dizayn.
bazarın doldurulması vә enmә;

150 Vakuum tipli elektron trupkanın kәşfi nәyin inkişafına sәbәb oldu?

•

elektrotexnikanın inkişafına;
vakuumlu motorların inkişafına;
radio vә televiziyanın inkişafına;
sәnayenin inkişafına.
yeni tipli avtomobillәrin inkişafına;

151 Radikal innovasiyalara aiddir:

•

layihә rәhbәrinin tipi avanqardçıdır
tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır
innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır

152 Tәkmillәşdirici innovasiyalara aiddir:

•

layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
hamısı

layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır

153 Radikal innovasiyalara aiddir:

•

layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
heç biri
layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır

154 Prinsipial innovasiyaya aiddir:

•

layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır
layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
bunların nәticәsidә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
Böyük iхtiralar vә elmiteхniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da bazasında teхnikanın yenisi ilә әvәz
edilmәsi, fundamental elmi prinsipin saхlanması şәrti ilә yeni teхnologiya yaranır
tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir

155 Tәkmillәşdirilmiş innovasiyaya aiddir:

•

layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
Mövcud teхnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә teхnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş
innovasiyadır.Bunun nәticәsindә yeni iхtiralar meydana çıхır ki, onlar da buraхılan mәhsulun әsas teхniki
iqtisadi göstәricilәrinin yaхşılaşmasına nail olur.
bunların nәticәsidә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır

156 Tәkmillәşdirilmiş innovasiyaya aiddir:

•

Bunun vasitәsilә istehsalda istifadә edilәn teхnika vә teхnologiyanın teхnikiiqtisadi parametrlәrinin bir
müddәt saхlanmasına nail olunur
innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
Mövcud teхnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә teхnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş
innovasiyadır.Bunun nәticәsindә yeni iхtiralar meydana çıхır ki, onlar da buraхılan mәhsulun әsas teхniki
iqtisadi göstәricilәrinin yaхşılaşmasına nail olur.
bunların nәticәsidә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır

157 Texnoloji ukladın uzun müddәt hökmranlıq etmәsinә nә tәsir göstәrir?

•

Mәhsulların modellәrinin modifikasiya edilmәsi
Әmtәә bazarında inhisarçı vәziyyәtin başa çatması
Yeni texnologiyalara firmaların innovasiya fәaliyyәti ilә әlaqәli dövlәt dәstәyi
Heç biri
Mәhsulun maya dәyәrinin azalması

158 Mövcud bazarda yeni mәhsulun istifadәsi zamanı hansı strategiyadan istifadә edilir?

•

aşağı mәsrәflәr vә reklam hesabına bazar payının artırılması
mәhsulun istehlak sahәlәri vә hәcminin genişlәndirilmәsi
yeni xidmәtlәrin tәklifi
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi,onun xüsusiyyәtlәrinin artması

hamısı

159 Mövcud bazarda mövcud mәhsulun istifadәsi zamanı hansı strategiyadan istifadә edilmir?

•

aşağı mәsrәflәr vә reklam hesabına bazar payının artırılması
hamısı
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi,onun xüsusiyyәtlәrinin artması
mәhsulun istehlak sahәlәri vә hәcminin genişlәndirilmәsi
yeni xidmәtlәrin tәklifi

160 Mövcud bazarda mövcud mәhsulun istifadәsi zamanı hansı strategiyadan istifadә edilir?

•

mәhsulun istehlak sahәlәri vә hәcminin genişlәndirilmәsi
aşağı mәsrәflәr vә reklam hesabına bazar payının artırılması
yeni xidmәtlәrin tәklifi
heç biri
hamısı

161 Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun inkişaf mәrhәlәsinә aiddir?

•

İdeyaların sistemlәşdirilmәsi
yeni mәhsulun yaradılması
yeni mәhsulun iqtisadi sәmәrәliliyinin tәhlili, marketinq proqramının yaradılması
hamısı
yeni mәhsulun istehlak bazarında yoxlanılması (test edilmәsi)

162 Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun inkişaf mәrhәlәsinә aid deyil?

•

yeni mәhsulun yaradılması
yeni mәhsulun iqtisadi sәmәrәliliyinin tәhlili, marketinq proqramının yaradılması
logistika
yeni mәhsulun istehlak bazarında yoxlanılması (test edilmәsi)
İdeyaların sistemlәşdirilmәsi

163 İnnovasiyaların kontrollinqi hansı fәaliyyәti yerinә yetirmir?

•

“sehrli üçbucağa” nәzarәt
istehsalın proqnozlaşdırılması
bazarın tәlәbini müәyyәn etmәk
mәsrәflәrin minimumlaşdırılması
zamana uyğunlaşma

164 Mövcud bazarda yeni mәhsulun istifadәsi zamanı hansı strategiyadan istifadә edilir?

•

yeni xidmәtlәrin tәklifi
aşağı mәsrәflәr vә reklam hesabına bazar payının artırılması
mәhsulun istehlak sahәlәri vә hәcminin genişlәndirilmәsi
mәhsul çeşidinin artırılması
hamısı

165 Yeni bazarda mövcud mәhsulun istifadәsi zamanı hansı strategiyadan istifadә edilir?

•

aşağı mәsrәflәr vә reklam hesabına bazar payının artırılması
mәhsulun istehlak sahәlәri vә hәcminin genişlәndirilmәsi
hәmin regionda yeni seqmentlәrin axtarışı
yeni xidmәtlәrin tәklifi

mәhsul çeşidinin artırılması

166 İnnovasiya biznesinin predmeti nәdir?

•

biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
yeniliklәr texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsi;
Innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığ ı pro¬sesdir.
kadr hazırlığı mәrhәlәsini müәyyәn edәn innovasiya texnologiyalarıdır

167 İnvestisiyalar nәdir?

•

biznes subyektlәrindә innovativ metodların tәtbiqini nәzәrdә tutur;
yeni texnologiyaların, tәşkilati formalarının tәtbiqinin vә s. işlәnib hazırlanmasına, yaradılmasına yönәldilmiş
yaradıcılıq fәa¬liy¬yәtidir;
İnnovasiya yeniliklәri tәlәb olunan texnika vә texnologiyanın alınmasına ayrılan fondur;
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya coğrafi sahәyә ötürülmәsi
yolu ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür.
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur.

168 İnnovatika nәdir?

•

İnnovasiya yeniliklәrinin texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsidir
yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
innovasiya fәaliyyәtinin elmi bünövrәsi, nәzәri әsasıdır.
kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya texnologiyaları
Innovatika – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmunudur.

169 Aşağıdakılardan hansı sistem modellәşdirmәnin metodoloji amillәrindәndir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
Innovasiya modellәşdirilmәsi ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
yeniliklәr texnika vә texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә digәr obyektlәrә
dif¬fu¬ziyasının idarә edilmәsi
kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya texnologiyaları
modellәşdirilmә sistemi insanla texnika arasında vәzifәlәrin sәmәrәli surәtdә bölüşdürülmәsi әsasında
qurulmalıdır

170 İnnovasiya fondu nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
İnnovasiya layihәlәri vә proqramlarının maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır.
yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
kadr hazırlığı mәrhәlәsini maliyyәlәşdirәn fonddur.
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.

171 İnnovasiya siyasәti nәdir?

•

yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
İnnovasiya layihәlәri vә proqramlarının maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır.
yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayısı ilә yerinә yetirilmәsinin
tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt növüdür.
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.

172 Menşә görә innovasiya nәdir?

•

innovasiya istehsal orqanizminin ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir;
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır
Innovasiyaixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir
Heç biri
«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;

173 Yakovetsә görә innovasiya nәdir?

•

innovasiya istehsal orqanizminin ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır;
Innovasiyaixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir
innovasiya yeni praktiki vasitәlәrin yaradılması, yayılması vә istifadә edilmәsinin kompleks prosesidir
«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir

174 Puzınyaya görә innovasiya nәdir?

•

innovasiya istehsal orqanizminin ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır
Innovasiyaixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir
innovasiya istehsal, maliyyә, sosialiqtisadi qәrarların sәmәrәli istifadә edilmәsidir;
«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir

175 Şumpetere görә innovasiya nәdir?

•

innovasiya istehsal orqanizminin ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir;
biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır
Innovasiyaixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir;
innovasiya istehsal amillәrinin yeni qaydada elmitәşkilati kombinasiya edilmәsidir
«Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;

176 İnnovasiya bazara yeni avadanlıq,tәkmillәşmiş sәnaye proseslәrinin cıxardılmasını tәmin edәn
texniki, istehsal vә kommersiya tәdbirlәrinin mәcmusudurfikri kimә mәnsubdur)

•

Tviss
Nikson
Şumpeter
Baryutin
Santon

177 Texnologiyaların tәtbiqi aşağıdakı formalarda özünü büruzә vermir?

•

genişlәnmә
modernlәşdirmә
rekonstruksiya
kimyalaşma
robotlaşdırma

178 İnnovasiyaların neçә fәaliyyәt istiqamәti var?

•

3
6
5
4

2

179 İnnovasiyalar, yeniliklәr:

•

rәqabәtә davamlı mallar vә ya xidmәtlәr, tәlәbә uyğun mәhsullar
xırda vә orta ixtiralar
sәnәdlәr dәsti, proseduru, innovasiya mәhsulunun reallaşdırması üzrә bütün lazımlı tәdbirlәrin kompleks
müәyyәnlәşmә;
elmitәdqiqat vә ya eksperimental dizayn hazırlamanın nәticәsi
yenidәn yaradılmış vә ya tәkmillәşdirilmiş rәqabәtә davamlı texnologiyalar, mәhsul vә ya xidmәtlәr, hәmçinin
inzibati, ticarәt istehsalın tәşkilatıtexniki qәrarlar, yeni strukturlar, istehsalın vә ya sosial sferanın keyfiyyәti
әhәmiyyәtli dәrәcәdәdir;

180 Elmitexniki fәaliyyәt (ETF) anlayışı hazırlanmışdır:

•

NATO
ATӘT;
YUNESKO;
BMT.
Beynәlxalq Valyuta Fondu;

181 Böyük innovasiyaya aiddir:

•

layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
bunların nәticәsidә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır

182 Böyük konyuktor tsiklinin müәyyәn olunması hansı tәdqiqat istiqamәtlәri ilә әlaqәdardır?

•

Sәnaye istehsalında böhranların dәrinlәşdirilmәsi imkanlarının tәdqiqi ilә
Әmtәә bazarında konyuktor dәyişikliklәrinin proqnoz edilmәsi ilә
Sәnaye istehsalında birbirini әvәz edәn fazaların növbәlәşmәsinin tsiklik xarakteri ilә
Heç biri
Hamısı

183 Lisenziyalarını satan tәşkilat hansı fәaliyyәtlә mәşğul olmaqla әlavә vәsait әldә edir?

•

istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti ilә
innovasiya fәaliyyәti ilә
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә
heç biri
reklam fәaliyyәti ilә

184 İntelektual kapital nәdir?

•

Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoşulmaq bacarığıdır
Sahibkarlıq mәharәti vә onun bütün fәaliyyәti ilә әlaәqdardır
Sahibkarın şәxsi bacarıq vә qabiliyyәtlәri ilә әlaqәdardır
İstehsal üsulu vә sirlәri ilә әlaqәdardır
İstehsal faktorlarının yeni kominasiyalarından istifadә etmәk demәkdir

185 İntelektual mülkiyyәt nәdir?

•

Sahibkarlıq mәharәti vә onun bütün fәaliyyәti ilә әlaәqdardır
İstehsal sirlәri ilә әlaqәdar olub, istehsal faktorlarının yeni kominasiyalarından istifadә etmәk demәkdir
Nәyinsә ehtiyyatı, mәnbәyi demәkdir
Sahibkarın şәxsi bacarıq vә qabiliyyәtlәri ilә әlaqәdardır
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoşulmaq bacarığıdır

186 Patent nәdir?

•

İstehsal sirlәri ilә әlaqәdar olub, istehsal faktorlarının yeni kominasiyalarından istifadә etmәk demәkdir
Bir ölkәdәn digәrinә yeni elmitexniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötürülmәsidir
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn satışı nәzәrdә tutulur
İntelektual mülkiyyәtin vә müәlliflik hüququnun qorunmasına dair hüquqi sәnәddir
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoyan hüquqi sәnәddir

187 Patent tәmizliyi nәdir?

•

İstehsal sirlәri ilә әlaqәdar olub, istehsal faktorlarının yeni kominasiyalarından istifadә etmәk demәkdir
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn satışı nәzәrdә tutulur
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoyan hüquqi sәnәddir
İntelektual mülkiyyәtin vә müәlliflik hüququnun qorunmasına dair hüquqi sәnәddir
Bir ölkәdәn digәrinә yeni elmitexniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötürülmәsidir

188 Lisenziya nәdir?

•

Patentdәn istifadә hüququnun qazanılmasıdır
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn satışı nәzәrdә tutulur
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoyan hüquqi sәnәddir
İntelektual mülkiyyәtin vә müәlliflik hüququnun qorunmasına dair hüquqi sәnәddir
İstehsal sirlәri ilә әlaqәdar olub, istehsal faktorlarının yeni kombinasiyalarından istifadә etmәk demәkdir

189 İnjinirinq nәdir?

•

Mühәndis mәharәti, maşınqayırma demәkdir
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir
Bir ölkәdәn digәrinә yeni elmitexniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötürülmәsidir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.

190 Kompleks İnjinirinq nәdir?

•

Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur
Bir ölkәdәn digәrinә yeni elmitexniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötürülmәsidir
Mühәndis mәharәti, maşınqayırma demәkdir
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;

191 Lizinq nәdir?

•

Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur
Mühәndis mәharәti, maşınqayırma demәkdir
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.
Bir ölkәdәn digәrinә yeni elmitexniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötürülmәsidir

192 Faktorinq nәdir?

•

Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur
Müәyyәn qәdәr mәnfәәt gәtirәn icarә üçün götürülәn pul vәsaitinin hissәhissә nәzәrdә tutulmuş müddәtә
ödәnilmәsidir
Maliyyә lizinqinin bir növüdür, orta vә kiçik hәcmli firmalar üçün tәtbiq olunur
Maşın, avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur

193 Françayzinq nәdir?

•

Maliyyә lizinqinin bir növüdür, orta vә kiçik hәcmli firmalar üçün tәtbiq olunur
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur
Maşın, avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.
Müәssisәlәrarası bağlanmış müqavilәlәr әsasında müәyyәn mәhsul vә xidmәtlәr bazarında ticarәt
markasından, әmtәә nişanından, firmanın adından reklam rәmzindәn istifadә edәrәk fәaliyyәt göstәrmәk
imkanıdır

194 Rәhbәrlәrin fәaliyyәtindә neçә arxetip formalaşır?

•

2
1
5
4
3

195 Alternativ heyәt hansı işçilәri әhatә edir?

•

firmanın yarımştat mütәxәssislәri
bacarıqlı menecerlәr
ştatdakı daimi işçilәri
heç biri
ştatdankәnar müvәqqәti işçilәr

196 Yaponiyanın hansı firmasında riskli bölmәlәr yaradılmışdır?

•

hitachi, Sony,Sharp
Sony
Hitachi
heç biri
Sharp

197 Kiçik innovasiya sahibkarlığı formaları nә ilә әlqәdardır?

•

inkubator proqramları vә firmalarının yaradılması ilә
“inkubator firmalarının yaradılması ilә
“inkubator proqramları”nәn yaradılması ilә
hamısı
innovasiya tәşkilatlarının yaradılması ilә

198 Ötәn әsrin 7080cı illәrdә yeni şirkәtlәri kimlәr yaradırdı?

•

firmadan getmiş mühәndis vә alimlәr
firmadan gedәn mühәndislәr
firmaya gәlәn mühәndis vәalimlәr
firmadan gedәn xarici mütәxәssislәr
firmadan gedәn alimlәr

199 Ana Şirkәt yeni firmanın әn azı neçә faizinә sahib olmalıdır?

•

50%
90%
80%
60%
70%

200 Vençur firmalarında investorlarla kimlәr әlaqәyә girir?

•

adi işçilәr
firmanın rәhbәri
menecerlәr
marketoloqlar
iqtisadçılar

201 Vençur firmalarda bir sıra hallarda mәnfәәt sәrmayәdәn neçә dәfә artıq olur?

•

10
20
15
30
25

202 Eksplerent firmalar mәcazi mәnada necә adlanır?

•

qaranquşlar
tülkülәr
fillәr
kәrkәdanlar
şirlәr

203 Elmitexniki proqnozlaşdırmanın neçә әsas üsulundan istifadә olunur?

•

4
2
1
5
3

204 İnnovasiya layihәsinin mәhsultematik planın parametlәrinә aiddeyildir?

•

Hәr mәrhәlә üçün zәruri olan materialtexniki resurlar siyahısının tәrtib edilmәsi
Tapşırıqların hәlli üçün mәrhәlәlәrin vә müddәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Tapşırıqların siyahısı
HAMISI
Hәr mәrhәlә üçün smetanın müәyyәnlәşdirilmәsi

205 Aşağıdakılardan hansı kommutant firmaların vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

ölkә vәtәndaşlarının işgüzar tәşәbbüslәrini stimullaşdırmaq
istehsal prosesi infrastrukturunu doldurmaq
mәhsulun differensiallaşdırılmasına yönәlәn istiqamәt
әhalinin mәşğulluğunu qeyrisәnaye şәhәrlәrindә tәmin etmәk
yerli tәlәbatın ödәnilmәsinә xidmәt göstәrmәk

206 İnnovasiya layihәlәri üçün biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

Tәsdiq olunan texnikiiqtisadi vә maliyyә göstәricilәri
İqtisadi, sosial kommersiya effekti
İnnovasiyaların mәqsәdi iqtisadi yönümü
Hamısı
İnvestisiya sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

207 Eksplerent firmaları xarakterizә edәn xüsusiyyәt hansıdır?

•

yalnız xüsusi istehlakçı qruplar üçün fәaliyyәt göstәrir, onların xüsusi zövqünә uyğun mәhsul istehsal edirlәr
ixtiraçılıq fәallığının maksimum mәnfәәt әldәetmәk tsiklindә iştirak edirlәr
bu firmalar iri kapitala, yüksәk texnologiyaya malikdirlәr
Heç biri
yeniliklәri imitasiya edәn mәhsullar buraxır,lakin bu mәhsullar uzunömürlük baxımından aşağı sәviyyәdә
olurlar

208 Violent firmaları xarakterizә edәn xüsusiyyәt hansıdır?

•

yalnız xüsusi istehlakçı qruplar üçün fәaliyyәt göstәrir, onların xüsusi zövqünә uyğun mәhsul istehsal edirlәr
ixtiraçılıq fәallığının maksimum mәnfәәt әldә etmәk tsiklindә iştirak edirlәr
bu firmalar iri kapitala, yüksәk texnologiyaya malikdirlәr
Heç biri
yeniliklәri imitasiya edәn mәhsullar buraxır,lakin bu mәhsullar uzunömürlük baxımından aşağı sәviyyәdә
olurlar

209 Patiyent firmaları xarakterizә edәn xüsusiyyәt hansıdır?

•

yalnız xüsusi istehlakçı qruplar üçün fәaliyyәt göstәrir, onların xüsusi zövqünә uyğun mәhsul istehsal edirlәr
ixtiraçılıq fәallığının maksimum mәnfәәt әldәetmәk tsiklindә iştirak edirlәr
bu firmalar iri kapitala, yüksәk texnologiyaya malikdirlәr
Heç biri
yeniliklәri imitasiya edәn mәhsullar buraxır,lakin bu mәhsullar uzunömürlük baxımından aşağı sәviyyәdә
olurlar

210 Kommutant firmaları xarakterizә edәn xüsusiyyәt hansıdır?

•

yalnız xüsusi istehlakçı qruplar üçün fәaliyyәt göstәrir, onların xüsusi zövqünә uyğun mәhsul istehsal edirlәr
ixtiraçılıq fәallığının maksimum mәnfәәt әldәetmәk tsiklindә iştirak edirlәr
bu firmalar iri kapitala, yüksәk texnologiyaya malikdirlәr
Heç biri
yeniliklәri imitasiya edәn mәhsullar buraxır,lakin bu mәhsullar uzunömürlük baxımından aşağı sәviyyәdә
olurlar

211 Strateji innovatikada lider hansı işlәri görmәk iqtidarındadır?

•

innovasiya prosesi iştirakçılarının yalnız liderә inamlı olması
innovasiya prosesinin iştirakçılarını irәli aparmaq
mürәkkәb vә proqnozlaşdırıla bilinmәyәn innovasiya prosesinin iştirakçılarının birlәşdirmәk
hamısı
ilk baxışda çıxılmaz vәziyyәtlәri görә bilmәk

212 Strateji innovatikanın xüsusiyyәtlәrindә icraçının sәlahiyyәtlәri necә olur?

•

icraçının mәsuliyyәti hәddәn artıq olduğu halda ona kifayәt qәdәr hüquqlar verilmir
icraçıya kifayәt qәdәr hüdudlar verilir

icraçı hәddәn artıq mәsuliyyәtsiz olur
hamısı
icraçının hüquqları dәqiq göstәrilmir

213 Uzun müddәtli perspektivdә böhrandan çıxış vә bazarın әlә keçirilmәsi nәyin hesabına
mümkündür?

•

bazarda mövqeyin güclәndirilmәsi hesabına
işlәrin yüksәk keyfiyyәti hesabına
qiymәtlәrin qaldırılması hesabına
infilyasiya hesabına
Mәnfәәtin azaldılması hesabına

214 Prosesin zaman etibariylә sıxılmasında işlәrin paralel yerinә yetirilmәsi nәyә sәbәb olur?

•

istehsal tsiklinin ardıcıllığını dәyişdirir
istehsal tsiklini qısaldır
istehsal tsiklini uzadır
qiymәtlәri artırır
istehsal tsiklini dayandırır

215 Müәssisәdә hәr bir layihә mәqsәdliproqram idarәetmәsi sistemindә nәyi әks etdirir?

•

qiymәtlәrin sabitlәşdirilmәsini
rentabelliyin yüksәldilmәsini
hәll edilәn müәyyәn problemi
gәlirliliyin azaldılmasını
heç biri

216 Böyük hәcmdә resursların cәlb edildiyi vә uzun müddәt üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi
әhәmiyyәtli dövlәt vә regional proqramlar nә ilә nәticәlәnir?

•

heç biri
elmi vә texnoloji parkların, texnopolislәrin yaradılması ilә
elmi parkların yaradılması ilә
texnopolislәrin yaradılması ilә
innovasiya firmalarının yaradılması ilә

217 әgәr kәnardan gәtrilәn ekspertlәr malik olduğunuz intelektual kapitalı 10 min pul vahidi kimi
qiymәtlәndiriblәrsә, digәr 2 investor yaranan müәssisәyә hәr biri 5 min pul vahidi vәsait qoyubsa,
onda nizamnamә kapitalında sizin payınız nәqәdәr olaçadır?

•

45%
50%
51%
25%
60%

218 Aşağdakı mәsәlәyә görә müәssisәnin nizamnamә kapitalını formalaşdırın? әgәr kәnardan gәtrilәn
ekspertlәr malik olduğunuz intelektual kapitalı 10 min pul vahidi kimi qiymәtlәndiriblәrsә, digәr 2
investor yaranan müәssisәyә hәr biri 5 min pul vahidi vәsait qoyubsa, onda nizamnamә kapitalında
sizin payınız 50% olaçadır?

•

50:25:25 nisbәti
Hec biri

50:25 nisbәti
50:50 nisbәti
100:50 nisbәti

219 İnkassonu daxil etmәklә ikinci faktorinq әmәliyyatı necә adlanır?

•

sakit
gizli
açıq
hec biri
qapalı

220 İntelektual kapitala aid olanlar hansılardır?

•

Sahibkarlıq mәharәti vә onun bütün fәaliyyәti ilә әlaәqdardır.
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoşulmaq bacarığıdır;
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; istehsal üsulu vә sirlәri ilә
әlaqәdardır; patent vә lisenziyalaşdırma ilә әlaqәdardır.
Pul vasitәsi kimi qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır; qeyri mülkiyyәt aktivlәri ilә әlaqәdardır;
sahibkarın şәxsi bacarıq vә qabiliyyәtlәri ilә әlaqәdardır;
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; Pul vasitәsi kimi
qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır

221 İntelektual mülkiyyәtә aid olanlar hansılardır?

•

Pul vasitәsi kimi qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır; qeyri mülkiyyәt aktivlәri ilә әlaqәdardır;
sahibkarın şәxsi bacarıq vә qabiliyyәtlәri ilә әlaqәdardır;
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; istehsal üsulu vә sirlәri ilә
әlaqәdardır; patent vә lisenziyalaşdırma ilә әlaqәdardır.
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoşulmaq bacarığıdır;
Sahibkarlıq mәharәti vә onun bütün fәaliyyәti ilә әlaәqdardır.
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; Pul vasitәsi kimi
qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır

222 İntelektual mülkiyyәtin elementlәrinә nәlәr aiddir: 1) istehsal üsulları 2) istehsal sirlәri 3) istehsal
foktorları 4) istehsal avadanlıqları

•

4,1
3,4
1,2
hamısı
2,3

223 Mәşvәrәtli injinerinq nәdir?

•

avandanlığın texnikanın tәchizatı vә ya qurğuların montajından ibarәtdir
hec biri
obyektlәrin layihәlәndirilmәsidir
sәnaye obyektinin tikintisi vә onun istismara verilmsidir
obyektlәrin layihәlәndirilmәsi, layihәkonusturuktor işlәrinin tikinti planın yaradılması vә gәlәcәk fәaliyyәt
üzrә nәzarәt mәqsәdi ilә әqli xidmәtdir

224 Müәyyәn qәdәr mәnfәәt gәtirәn icarә üçün götürülәn pul vәsaitinin hissәhissә nәzәrdә tutulmuş
müddәtә ödәnilmәsi nәdir?

•

Maliyyә lizinqidir
Kompleks İnjinirinqdir

heç biri
Patentdәn istifadә hüququnun qazanılmasıdır
Texnologiya mübadilәsidir

225 Sakit gizli, açıq nәyin növünә aid edilmәkdәdir?

•

heçbiri
françayzinqin
Foktor firmaların
Lizinqin
forfeytinqin

226 Steykholder analizindә tәzyiq qrupu hansı tәşkilatlardır?

•

xeyriyyәcәmiyyәtlәri
könüllü tәşkilatlar
peşәkarlar assosiasiyası
hamısı
hәmkarlar ittifaqı

227 Steykholder analizindә әmәkdaş qrupu hansı tәşkilatlardır?

•

texniki işçilәr
peşәkarlar assosiasiyası
xeyriyyәcәmiyyәtlәri
könüllü tәşkilatlar
hәmkarlar ittifaqı

228 Steykholder analizindә işgüzar tәrәfdaşlar qrupu hansı tәşkilatlardır?

•

hәmkarlar ittifaqı
texniki işçilәr
könüllü tәşkilatlar
rәqiblәr
yerli inzibati orqanlar

229 Porter anazinin әsas suallarından deyil:

•

biz indi haradayıq?
rәqib hansı ehtimal olunan addımları vә ya dәyişikliklәri öz strategiyasında nәzәrә alacaqdır?
rәqibimiz öz indiki vәziyyәti ilә razılaşırmı?
rәqib tәrәfindәn cavab olaraq әn böyük vә әn sәmәrәli tәdbirlәri hansı yolla vә necәәldәedәbilәrik?
rәqibin әn zәif nöqtәsi nәdәdir?

230 Mәhsulbazarlama analizinin elementi deyil:

•

yeni mәhsul
yeni proses dizaynı
yeni mәhsulun yaradılmasına çәkilәn maliyyә xәrclәri
yeni mәhsulun yaradılmasına sövq edilәn personalın tәdqiqi
yeni mәhsulun bazarlama prinsiplәri

231 Firmanın mühiti hansı mәqsәdlәr üçün tәhlil edilir?
firmanın potensialının güclü cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
xarici mühitin firmaya yaratdığı imkanların müәyyәn edilmәsi

•

firmanın potensialının zәif cәhәtlәrinin tәyin edilmәsi
Bütün variantlar
kәnar mühitin firma üçün yaratdığı tәhlükәlәrin aşkar edilmәsi

232 SWOT tәhlilinin matrisindә vektorlar hansı hissәlәrә bölünür?

•

kәnar vәziyyәtdәn irәli gәlәn imkanlar vә tәhlükәlәr,firmanın potensialının güclü vü zәif cәhәtlәri
firmanın qarşılıqlı әlaqәlәri
firmanın potensialının zәif güclü vә zәif cәhәtlәri
heç biri
hamısı

233 Steykholder analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Bu analiz vasitәsi ilә müәssisәnin bazar qiymәtlәri vә әldә olunacaq dәyәrlәrinin yoxlamaq, tәhlil etmәk vә
proqnozlaşdırmaq mümkündür
Bu analiz xaricdәn vә daxildәn müәssisә fәaliyyәtindә marağı olanların birlikdә tәhlil edilmәsidir;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

234 Xarici mühit anlayışı vә onu müәyyәn edәn analizlәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

PEST analizi, Xarici tәsir analizi, Ssenarilәr analizi;
Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi, “7S” analizi
”SWOT” analizi, “7S” analizi, Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi
Xarici tәsir analizi, Ssenarilәr analizi, PERT analizi
PEST analizi, Xarici tәsir analizi, ”SWOT” analizi

235 Daxili mühit anlayışı vә onu müәyyәn edәn analizlәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi, “7S” analizi;
Xarici tәsir analizi, Ssenarilәr analizi, PERT analizi
PEST analizi, Daxili tәsir analizi, ”SWOT” analizi
PEST analizi, Xarici tәsir analizi, Ssenarilәr analizi
”SWOT” analizi, “7S” analizi, Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi

236 Siyası mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

bank faizi
Hökümәtin sabitliyi
әtraf mühitin qorunması qanunu
işsizlik haqqında qanun
vergi siyasәti

237 İqtisadi mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

inflyasiya
adambaşına düşәn gәlir
vergi siyasәti
hamısı
bank faizi

238 Sosial mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Hökümәtin sabitliyi
işsizlik haqqında qanun
vergi siyasәti
heç biri
bank faizi

239 Sosial mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Hökümәtin sabitliyi
işsizlik haqqında qanun
vergi siyasәti
әtraf mühitin qorunması qanunu
tәhsilin sәviyyәsi

240 Texnoloji mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Hökümәtin sabitliyi
işsizlik haqqında qanun
vergi siyasәti
әtraf mühitin qorunması qanunu
hökümәtin tәdqiqatlara çәkdiyi xәrclәr

241 İnnovasiyalar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

4;
3;
6;
7.
5;

242 İqtisadi innovasiya anlayışı ilk dәfә kim tәrәfindәn geniş ictimaiyyәtә daxil oldu?

•

Yozef Şumpeterin;
N.Kondratyev;
Yakovests Y.V;
K.Friman.
C. Forrester;

243 İnnovasiyaların predmetini nәzәrә alaraq onların növlәri

•

5;
2;
7;
4.
3;

244 Kulturologiyada neçә sәviyyә var?

•

2;
6
8;
5
3

245 İnnovativ inkişafın missiyasıdır:

•

cәmiyyәtin sosialiqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması;
istehlakçı tәlәbinin bazar mexanizmlәri ilә deyil,real ehtiyacları ödәmәklә formalaşması;
istehsal vasitәlәrinin yüksәk,informasiya vә nanatexnologiyalar ilә әvәz olunması;
hamısı
iş saatının әn azı 2 dәfә azaldılması vә onun sayәsindә mәşğulluğun tәmin olunması;

246 İnnovativ inkişafın missiyası deyil:

•

mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi
istehsal vasitәlәrinin yüksәk,informasiya vә nanatexnologiyalar ilә әvәz olunması;
cәmiyyәtin sosialiqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması;
iş saatının әn azı 2 dәfә azaldılması vә onun sayәsindә mәşğulluğun tәmin olunması;
istehlakçı tәlәbinin bazar mexanizmlәri ilә deyil,real ehtiyacları ödәmәklә formalaşması;

247 Vençur kapitalını fәrqlәndirir:

•

kompaniyanın kapitalında birbaşa vә ya dolayı yolla bәrabәrhüquqlu iştirak;
innovasiya prosesinin koordinasiyası;
innovasiya üzrә şuralar;
hamısı
innovasiya üzrә işçi qrupu

248 Vençur kapitalını fәrqlәndirir:

•

maliyyә vәsaitlәrinin uzun müddәtә tәqdim olunması;
innovasiya prosesinin koordinasiyası;
innovasiya üzrә şuralar
heç biri
innovasiya üzrә işçi qrupu;

249 Bazara yönәldilәn innovasiya müәssisәlәri:

•

heç biri
ardıcıl innovasiya müәssisәlәri;
lider innovasiya müәssisәlәri;
proses yeniliklәri realizә edәn innovasiya müәssisәlәri ;
dәyişikliyә mәruz qalan innovasiyalara üstünlük verәn müәssisәlәr ;

250 Elmitexniki tәrәqqidә liderdirlәr:

•

İsveç, Lüksemburq;
ABŞ, Yaponiya;
İsrail, Çin;
Azәrbaycan, Gürcüstan.
Fransa, Almaniya;

251 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi (total quality management (TQM) harada vәnә zaman meydana
gәlmişdir?

•

Amerikada 80ci illәrdә
Avropada 90cı illәrdә il.
Yaponiyada 80ci illәrdә
Amerikada 80ci il.

Yaponiyada 70ci illәrdә i

252 Azәrbaycanın innovasiya sisteminin yaradılmasını şәrtlәndirәn әsas amillәr hansılardır?

•

iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi, yeni teхnologiyalar sahәsindә imkanların beynәlхalq iqtisadi
әlaqәlәrdә istifadәsi
elmi nәticәlәrin әnәnәvi inzbatiamirlik metodları ilә tәtbiqinin yenisi ilә әvәz edilmәsinin labüdlüyü
elmiteхniki vә innovasiya sferalarında dövlәt siyasәtinin aparılması
hamısı
ölkәnin әmәk potensialının bütün növlәri vә ilk növbәdә yüksәk iхtisaslı kadrlar üçün iş yerlәrinin yaradılması
zәrurәti

253 Keçid innovasiya sisteminin xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

•

hamısı;
innovasiya sferasında qeyribüdcә ayırmaları yoх dәrәcәsindәdir
bazar iqtisadiyyatından fәrqli olaraq, keçid dövründә innovasiya fәaliyyәti yüksәk gәlir vermәyә qadir deyil
yeni teхnologiyalar әsasında fәaliyyәt göstәrә bilәn sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәti demәk olar ki, tamamilә
dayanmışdır
respublikanın vә digәr ölkәlәrin bankları innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsinә maraq göstәrmirlәr

254 Milli innovasiya sisteminin yaranmasına mane olan amillәrә hansı aid edilmir?

•

«mәnimsәyici tәsәrrüfatçılığın» geniş miqyasda mövcudluğu
ölkәdә vahid innovasiya proqramları, layihәlәri üçün güzәştli şәrait müәyyәn edәn meхanizm yaradılmaması
«istehsalçı tәsәrrüfatçılığın» inkişafı
Respublikada intellektual mәhsul bazarının yaradılmaması
Respublikada intellektual mülkiyyәt obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi sisteminin yaradılmaması

255 İnnovasiya sferasında dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına hansı daxil deyildir?

•

yenilikçilәrә dövlәt tәrәifndәn vergi, kredit, gömrük, amortizasiya, arenda güzәştlәrinin yaradılması
innovasiya fәaliyyәtinin koordinasiyası
elmi tәdqiqatlara vә innovasiya fәaliyyәtinә vәsaitin toplanması
innovasiya proseslәrinin hüquqi bazasının, хüsusilә müәlliflik hüququnun müdafiәsi vә intellektual
mülkiyyәtin mühafizәsi sisteminin yaradılması
innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması, innovasiya risklәrinin sığortalanması, köhnәlmiş mәhsul
istehsalına görә dövlәt sanksiyalarının qoyulması;

256 Milli innovasiya sisteminin yaranmasına mane olan iqtisadi amillәr hansıdır?

•

öz pul vәsaitlәrinin kifayәt qәdәr olmaması
maliyyә yardımının kifayәt qәdәr olmaması
hamısı
yüksәk iqtisadi risk
Tәzә mәhsullara ödәniş qabiliyyәtli tәlәbatın az olması

257 Milli innovasiya sisteminin yaranmasına mane olan iqtisadi amilә aid deyil

•

öz pul vәsaitlәrinin kifayәt qәdәr olmaması
maliyyә yardımının kifayәt qәdәr olmaması
müәssisәnin innovasiya potensialının aşağı olması
yüksәk iqtisadi risk
Tәzә mәhsullara ödәniş qabiliyyәtli tәlәbatın az olması

258 Milli innovasiya sisteminin yaranmasına mane olan istehsal amili hansıdır?

•

öz pul vәsaitlәrinin kifayәt qәdәr olmaması
müәssisәnin innovasiya potensialının aşağı olması
hamısı
yüksәk iqtisadi risk
Tәzә mәhsullara ödәniş qabiliyyәtli tәlәbatın az olması

259 Milli innovasiya sistemindә çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün:

•

Azәrbaycan elminin eksperimental bazasını tәkmillәşdirmәk
müәssisәnin innovasiya potensialının salmaq
hamısı
yüksәk iqtisadi risk
Tәzә mәhsullara ödәniş qabiliyyәtli tәlәbatına baxmaq

260 Milli innovasiya sistemindә çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün:

•

Azәrbaycan elminin eksperimental bazasını tәkmillәşdirmәk
elmlә tәhsilin inteqrasiyasını yerinә yetirmәk
elmlә istehsalat arasında olan kәsiyi yeni tipli innovasiya ilә birlәşdirmәk
hamısı
elmitexnoloji mühiti bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşdırmaq

261 Hansı investisiya mәnbәlәri qismindә çıxış edә bilmәz?

•

bütün sәviyyәlәrdә büdcә ayırmaları
xarici investisiyalar
әhalinin nominal gәlirlәri
hamısı
tәşkilatın xüsusi vәsaitlәri

262 İnvetisiya mәnbәlәri qismindә hansı çıxış edә bilmәz?

•

bütün sәviyyәlәrdә büdcә ayırmaları
әhalinin real gәlirlәri
әhalinin әmanәtlәri
heç biri
tәşkilatın maliyyә kapitalı formasında toplanmış müvәqqәti sәrbәt vәsaitlәri

263 Layihәlәri idarәetmәk üçün ixtisaslaşmış proqram mәhsulları hansılardır?

•

Primavem Project Planner (P3); Microsoft SAP; Open Plan; Turbo Uyumsaft
Primavem Project Planner (P3); Microsoft Project; SPSS Plan; İRP Project
Primavem Planner (P3); Microsoft Project; Open Plan; Turbo Project
Primavem Project Planner (P3); Microsoft Project; Open Plan; Turbo Project;
Primavem Project SPSS (P3); Microsoft Project; Open Plan; Turbo Project

264 Layihәlәri idarәetmә üzrә proqram mәhsulları adәtәn aşağıdakı funksional komponentlәri özündә
ehtiva edir:

•

әmәk, kapital, fәrdi, qrup vә statistik tәhlil; texniki tәminat
әmәk, kapital, fәrdi, qrup vә regional azadlıq; texniki tәminat;
iş strukturunu layihәlәndirmә; kritik yol üsulu üzrә planlaşdırma; resurs planlaşdırması; dәyәr tәhlilinin
aparılması; nәzarәt; hesabatların yaradılması
heç biri
mikroelektron komponentlәr; texniki tәminat;proqram tәminatı;telekommunikasiya;

265 İnformasiya idareetme sistemlerinin hesabati hansı sahәlerdә tәsdiqlәnir:

•

informasiya asimmetriyasının öyrәnilmәsi;
informasiya mәhsulunun iqtisadiyyatı
informasiyalarin idareedilmesi sistemlerinin modullarinda
heç biri
informasiya texnologiyalarının iqtisadiyyatı

266 İnformasiya iqtisadiyyatı hansı sahәdә tәsdiqlәnir:

•

әmәyin iqtisadiyyatı
müәssisәnin iqtisadiyyatı
sәnayenin iqtisadiyyatı
heç biri
informasiya texnologiyalarının iqtisadiyyatı

267 İnformasiya sistemi nәdir?

•

informasiya modelinin әsasәn insan fәaliyyәtinin hәr hansı sahәsindә verilmәsi üçün nәzәrdә tutulan
sistemlәrdir
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır
İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahәdir
yeniliкlәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur

268 Elmi fәaliyyәt növlәri aşağıdakılardır:

•

elmi kömәkçi, fәrdi informasiya xidmәtindәn başqa, qalan xidmәti funksiyaları yerinә yetirir;
elmi tәdqiqat, onun mәqsәdi yeni bilik әldә etmәkdir:
elmi tәşkilat, elmin idarә edilmәsinә vә rәhbәrliyinә yönәlib;
hamısı
elmi informasiya, fәaliyyәtin digәr növlәrinin informasiya xidmәti ilә tәmin etmәyә yönәlib:

269 Elmi fәaliyyәt növlәri aiddir

•

informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyektdir.
elmi pedaqoji, biliyin elmdәn insan fәaliyyәtinin digәr sahәlәrә hәrәkәtini tәmin edir.
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahәdir.
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

270 Dünya informasiya resurslarının inkişafı imkan verir

•

informasiya xidmәtlәri üzrә fәaliyyәti qlobal insan fәaliyyәtinә çevirmәyә
region vә dövlәtin verilәnlәr bazası resurslarını yaratmağa;
dünya vә dövlәtdaxili informasiya resursları bazarını formalaşdırmağa;
hamısı
firma, bank, birja, istehsalat, ticarәt vә s. yerlәrdә informasiyanın yerindә istifadә edilmәsi hesabına verilәn
qәrarların operativliyini artırmağa.

271 İnformasiya resurslarının vә mәhsullarının növlәrinә görә informasiya xidmәtlәrinin aşağıdakı
tiplәrini ayırmaq olar:
informasiya nәşrlәrinin buraxılması;

•

elmitexniki informasiya xidmәtlәri;
retrospektiv informasiya axtarışı;
hamısı
uzaqmәsafәli informasiya bazalarına müraciәt;

272 İnformasiya nәşrlәrinin buraxılması;

•

ilk növbәdә müxtәlif miqyaslı informasiya sistemlәrinin qurulmasını vә tәtbiqini nәzәrdә tutur. Әslindә
informasiya sistemlәri müxtәlif sahәlәrdә tәşkilatların (korporasiyaların) informasiya tәlәblәrini ödәmәklә
yanaşı, 24 xidmәtlәrini dә yerinә yetirir.
elmitexniki informasiyanın (biblioqrafik informasiyanın, xülasәlәrin, tәrcümәlәrin vә s.) hazırlanmasını vә
istifadәçilәrә çatdırılmasını nәzәrdә tutur
müraciәt şәbәkә texnologiyasının, o cümlәdәn, İnternetin tәtbiqi ilә hәyata keçirilir vә istifadәçilәrә uzaq
mәsafәdә yerlәşәn kәnar tәşkilatların hazırladıqları informasiya mәhsullarından faydalanmağa imkan verir.
referativ mәcmuәlәri, biblioqrafık göstәricilәri, icmal xarakterli nәşrlәri, informasiyaarayış nәşrlәrini vә s.
әhatә edir.
istifadәçilәrin sorğularına görә informasiya bazalarından müәyyәn mövzu üzrә müәyyәn dövrә aid
informasiyanın axtarışı aparılır vә nәticәlәr ekran görüntüsü, çap materialı vә ya elektron sәnәdlәr şәklindә
istifadәçilәrә çatdırılır

273 Retrospektiv informasiya axtarışı:

•

ilk növbәdә müxtәlif miqyaslı informasiya sistemlәrinin qurulmasını vә tәtbiqini nәzәrdә tutur. Әslindә
informasiya sistemlәri müxtәlif sahәlәrdә tәşkilatların (korporasiyaların) informasiya tәlәblәrini ödәmәklә
yanaşı, 24 xidmәtlәrini dә yerinә yetirir.
elmitexniki informasiyanın (biblioqrafik informasiyanın, xülasәlәrin, tәrcümәlәrin vә s.) hazırlanmasını vә
istifadәçilәrә çatdırılmasını nәzәrdә tutur.
müraciәt şәbәkә texnologiyasının, o cümlәdәn, İnternetin tәtbiqi ilә hәyata keçirilir vә istifadәçilәrә uzaq
mәsafәdә yerlәşәn kәnar tәşkilatların hazırladıqları informasiya mәhsullarından faydalanmağa imkan verir
referativ mәcmuәlәri, biblioqrafık göstәricilәri, icmal xarakterli nәşrlәri, informasiyaarayış nәşrlәrini vә s.
әhatә edir.
istifadәçilәrin sorğularına görә informasiya bazalarından müәyyәn mövzu üzrә müәyyәn dövrә aid
informasiyanın axtarışı aparılır vә nәticәlәr ekran görüntüsü, çap materialı vә ya elektron sәnәdlәr şәklindә
istifadәçilәrә çatdırılır.

274 İqtisadi informasiya cәmiyyәti dörd әsas resursdan istifadә edir:

•

kadr hazırlığı; әmәk, kapital, mütәxәssis
xarici kapital, investisiya, mütәxәssis,texnologiya
әmәk, kapital, fәrdi, qrup vә regional azadlıq
iqtisadi resurslar, investisiya, mütәxәssis, informasiya
xarici kapital, investisiya, mütәxәssis, informasiya

275 İnformasiya texnologiyalarının tәrkibindә aşağıdakı baza texnologiyalarını qeyd etmәk olar:

•

Kadr hazırlığı; әmәk, kapital, mütәxәssis; informasiya tәminatı
xarici kapital, investisiya, mütәxәssis, texnologiya
әmәk, kapital, fәrdi, qrup vә regional azadlıq; texniki tәminat
mikroelektron komponentlәr; texniki tәminat;proqram tәminatı;telekommunikasiya;
xarici kapital, investisiya, mütәxәssis, informasiya

276 Yaponiyada ümumi milli gәlirin neçә faizi büdcәdәn fundamental elmi tәdqiqatların inkişafına
yönәldilir?

•

1
5
3
9

7

277 İnnovasiya layihәlәrinin vә proqramlarının investisiya cәlbediciliyi amillәri şәrti olaraq neçә
qrupa bölünür?

•

5
2
1
6
3

278 Hansılar Rusiya iqtisadiyyatının investisiya baxımından әn cәlbedici sahәlәrindәn deyil?

•

metallurgiya
elektrik energetikası
neft vәqaz hasilatı
heç biri
rabitә

279 Hansı innovasiyalar üşün maliyyә vәsaitlәrinin mәnbәlәrindәn deyil?

•

faizsiz ssudalar
beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının tәbii fәlakәtlәrә ayırdığı yardımlar
birgә müәssisәlәr
işgüzar iştiraklar
kreditlәr

280 İnnovasiyalar üçün maliyyә vәsaitlәrinin mәnbәlәrinә hansılar aiddir?

•

hamısı
mәnfәәt
amortizasiya
әvәzsiz investisiyalar
sәhmdar kapitalı

281 Hansı innovasiya fәaliyyәtinә investisiya qoyulmasının xüsusi vәsaitlәrinә aid deyil?

•

faizsiz ssudalar vә kreditlәr
Mәnfәәtsiz vә amortizasiya
sәhmdar kapitalı
heç biri
әvәzsiz investiyalar

282 Qәrbdә şirkәtin xüsusi vәsaitlәrinin artırılmasının әn populyar üsulu hansıdır?

•

mәnfәәt vә amortizasiya
sәhmlәrin emissiyası
kreditlәr
faizsiz ssudalar
birgә müәssisәlәr

283 İnnovasiya menecmentindә kreditvermәnin әnәnәvi forması ilә yanaşı hansılar geniş yayılmışdır?
lizinq
françayzinq
forfeytinq

•

heç bir
hamısı

284 Lizinq dedikdә maşın vә avadanlığın neçә ilәqәdәr uzunmüddәtli icarәsi başa düşülülr?

•

30
50
40
20
60

285 İnnovatorun işgüzar reputasiyasına aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrmir?

•

vizyon
dәyәr
misyon
heç biri
idarәetmә bacarığı

286 Cәlb olunan kapitalın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?

•

ekoloji vә daxili
sosioloji
psixoloji vә xarici
heç biri
daxili vә xarici

287 Hansı maliyyә bazarına daxildir?

•

valyuta bazarı
banklararası kapital bazarı
korporativ kağızlar bazarı
hamısı
qiymәtli kağızlar bazarı

288 Maliyyә vәsaitlәrindә investisiyaların risklәrini kim qiymәtlәndirir?

•

hamısı
tәminat üzrә menecerlәr
maliyyә menecerlәri
kadr üzrә menecerlәr
istehsal menecerlәri

289 İnvestisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi haqqında qәrarlar qәbul edәrkәn investorların nәzәrә aldıqları
әsas amillәrdәn biri nәdir?

•

çәkilәn xәrclәr
vaxt periodu
hesabat mәnfәәti
iqtisadi sәmәrә
hamısı

290 İnvestisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi haqqında qәrarlar qәbul edәrkәn investorların nәzәrә aldıqları
әsas amillәrdәn biri nәdir?
iqtisadi sәmәrә

•

mәhsul etüdü
çәkilәn xәrclәr
hesabat mәnfәәti
heç biri

291 İnnovasiyaların reallaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәsinin qiymәtlәndirilmәsi metodudur?

•

başabaş analizi
Pert analizi
hamısı
xalis diskontlaşdırılmiş gәlir metodu
staykholder analizi

292 Eliminasiya marketinq strategiyası dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

innovativ prosseslәrin tәtbiqi
köhnә bazarlardan tәdricәn köhnә mәhsulların çıxarılmasıdır
yeni mәhsulların vә onları istehsal etmәyә qabil yeni texnologiyaların icadına istiqamәtlәnmәkdir
әn yәksәk keyfiyyәtә malik olan yeni mәhsul vәkeyfiyyәt tәklif edilmәsidir
heç biri

293 Yeni mәhsulla bağlı rәqabәt strategiyasına hansı aiddir?

•

müәssisәnin mövqelәşdirilmәsinә dair qәrarәn qәbul edilmәsi
daxili vә xarici istehlakçıların tәhlili
sahәnin dinamikasının tәhlili
bazar mühitinin vә rәqiblәrin tәhlili
hamısı

294 İnnovasiyaların kontrollinqi hansı fәaliyyәti yerinә yetirir?

•

mәsrәflәrin minimumlaşdırılması
zamana uyğunlaşma
hamısı
bazarın tәlәbini müәyyәn etmәk
“sehrli üçbucağa” nәzarәt

295 Differansasiya strategiyasında:

•

radikal yeni mәhsulların vә onları istehsal etmәyә qabil yeni texnologiyaların icadına istiqamәtlәnir,
çoxmәsrәfliliyi, uzunmüddәtliliyiilә seçilir
bu strategiya zamanı müәssisә bazara yönәlir vә nәinki әn yüksәk keyfiyyәtә malik olan yeni mәhsul vә
xidmәt tәklif edir, hәmçinin belә mәhsulları yaratmaq üçün müxtәlif sahәlәrdә mövcud olan yeniliklәrdәn
istifadә edir
heç biri
köhnә bazarlardan tәdricәn köhnә mәhsulların çıxarılmasına yönәlir
bu zaman әsas güc innovativ proseslәrin(bazarlama, işçi heyәtinin idarәolunması, idarәetmә) tәtbiqinә yönәlir.

296 Stratifikasiya strategiyasında:

•

bu zaman әsas güc innovativ proseslәrin(bazarlama, işçi heyәtinin idarәolunması, idarәetmә) tәtbiqinә yönәlir.
radikal yeni mәhsulların vә onları istehsal etmәyә qabil yeni texnologiyaların icadına istiqamәtlәnir,
çoxmәsrәfliliyi, uzunmüddәtliliyiilә seçilir
bu strategiya zamanı müәssisә bazara yönәlir vә nәinki әn yüksәk keyfiyyәtә malik olan yeni mәhsul vә
xidmәt tәklif edir, hәmçinin belә mәhsulları yaratmaq üçün müxtәlif sahәlәrdә mövcud olan yeniliklәrdәn
istifadә edir

köhnә bazarlardan tәdricәn köhnә mәhsulların çıxarılmasına yönәlir
heç biri

297 Diversifikasiya strategiyasında:

•

bu strategiya zamanı müәssisә bazara yönәlir vә nәinki әn yüksәk keyfiyyәtә malik olan yeni mәhsul vә
xidmәt tәklif edir, hәmçinin belә mәhsulları yaratmaq üçün müxtәlif sahәlәrdә mövcud olan yeniliklәrdәn
istifadә edir
radikal yeni mәhsulların vә onları istehsal etmәyә qabil yeni texnologiyaların icadına istiqamәtlәnir,
çoxmәsrәfliliyi, uzunmüddәtliliyiilә seçilir
bu zaman әsas güc innovativ proseslәrin(bazarlama, işçi heyәtinin idarәolunması, idarәetmә) tәtbiqinә yönәlir
köhnә bazarlardan tәdricәn köhnә mәhsulların çıxarılmasına yönәlir
heç biri

298 Eliminasiya strategiyasında:

•

bu zaman әsas güc innovativ proseslәrin(bazarlama, işçi heyәtinin idarәolunması, idarәetmә) tәtbiqinә yönәlir.
heç biri
köhnә bazarlardan tәdricәn köhnә mәhsulların çıxarılmasına yönәlir
radikal yeni mәhsulların vә onları istehsal etmәyә qabil yeni texnologiyaların icadına istiqamәtlәnir,
çoxmәsrәfliliyi, uzunmüddәtliliyiilә seçilir
bu strategiya zamanı müәssisә bazara yönәlir vә nәinki әn yüksәk keyfiyyәtә malik olan yeni mәhsul vә
xidmәt tәklif edir, hәmçinin belә mәhsulları yaratmaq üçün müxtәlif sahәlәrdә mövcud olan yeniliklәrdәn
istifadә edir

299 Vençur bölmәlәrinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬ üçün tәşkil edilir
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәşkil edir
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrkәzi xidmәtin tәşkilidir
iri şirkәtlәrdә xüsusi «risk kapitalı» fondu¬nun yaradılması әsasında tәşkil edilir

300 Yeniliklәri stimullaşdıran xüsusi mәrkәzlәşdirilmiş fondların tәşkili xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәmin edir
şirkәtin mәnfәәtinin bir hissәsi hesabına yaradılır vә yeni mәhsulun seriyalı istehsalının tәtbiqinin
surәtlәndirilmәsindә istifadә olunur
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrkәzi xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir;

301 Istehsal bölmәlәrindәki yeniliklәri stimullaşdıran fondların tәşkili xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir
istehsal bölmәlәrinin tәlabatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan tәtbiqli xarakterli ETTKIni stimullaşdırmaq
üçün yaradılır
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәmin edir;
şirkәtin mәnfәәtinin bir hissәsi hesabına yaradılır vә yeni mәhsulun seriyalı istehsalının tәtbiqinin
surәtlәndirilmәsindә istifadә olunur.
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrkәzi xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir

302 Mәslәhәt vә ya analitik qrupların tәşkili xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir
istehsal bölmәlәrinin tәlabatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan tәtbiqli xarakterli ETTKIni stimullaşdırmaq
üçün yaradılır
müәssisәnin elmistehsal fәaliyyәtinә aid olan geniş әhatәli mәsәlәlәrin mәslәhәtçisi keyfiyyәtindә çıxış
edirlәr;
şirkәtin mәnfәәtinin bir hissәsi hesabına yaradılır vә yeni mәhsulun seriyalı istehsalının tәtbiqinin
surәtlәndirilmәsindә istifadә olunur.
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәslәhәt xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir

303 Mәslәhәt vә ya analitik qrupların funksiyaları hansılardır?

•

texnologiyanın inkişafının vә yeni mәhsula tәlәbatın proqnozlaşdırılması
tәdqiqat tematikasının müәyyәn edilmәsi
perspektiv ideyanın seçilmәsi
hamısı.
xüsusi layihәlәr çәrçivәsindә istehsal bölmәlәrindә işlәyәn alimlәrin vә mühәndislәrin işinin koordinasiyası

304 İnnovasiyaların dövrü ardıcıllıq üzrә tәşkilinә aşağıdakılardan hansı aid ola bilәr?

•

yeni ideyanın konustruktorlarlayihә işlәrinin hazırlanması
innovasiyaların yeni ideyadan mәhsula qәdәrki dövrünә kimi bir birini әvәz dәn elementlәr sırasından
ibarәtdir
yeni mәhsulun xarici görünüşündә, dizaynında dәyişikliklәrin edilmәsi
tәzәcә tәklif olunan yeniliklәrin ilkin mәrhәlәdәn sonra bazarda aprobasiyasını hәyata keçirir
yeni mәhsula uyğun texnologiyalarda dәyişikliklәrin edilmәsi

305 Mәntiqi forma dedikdә hansı cәhәtlәr nәzәrdә tutulur?

•

Sadә tәşkilatdaxili, sadә tәşkilatlararası innovasiya prosseslәri
Sadә tәşkilatdaxili, qarışıq tәşkilatlararası vә genişlәnmiş innovasiya prosseslәri
Sadә tәşkilatdaxili, sadә tәşkilatlararası vә genişlәnmiş innovasiya prosseslәri
Sadә, orta vә mürәkkәb tәşkilatlararası innovasiya prosseslәri
Sadә tәşkilatxarici, sadә tәşkilatlararası vә genişlәnmiş innovasiya prosseslәri

306 Hansılar tәşkilatın innovasiya potensialına aiddir?

•

qarşıya qoyulan innovasiya mәqsәdinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәri yerinә yetirmәyә hazırlıq dәrәcәsi
proqramın hәyata keçirilmәsinә hazırlıq dәrәcәsi
Strateji innovasiyanın dәyişikliklәri layihәsinin hәyata keçirilmәsininә hazırlıq dәrәcәsi
heç biri
hamısı

307 Hansı tәşkilatın innovasiya potensialına aiddir?

•

proqramın hәyata keçirilmәsinә hazırlıq dәrәcәsi
bazarda rәqabәt imkanlarının qorunub saxlanılması
Müәssisәnin qlobal strategiyasının hazırlanması
heç biri
hamısı

308 Tәşkilatın innovasiya potensialı ilә onun mövcudluğu arasında әlaqә necәdir?

•

tәşkilatın müflislәşmәsinin mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn meyardır
tәşkilatda strategiyanın mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn әsas meyardır
tәşkilatın mövcudluğunun mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn әsas meyardır

•

hamısı
tәşkilatda biznes planın mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn әsas meyardır

309 Tәşkilatın potensialının tәrkib hissәsini göstәrin

•

tәşkilatın fәaliyyәtinә birbaşa investorların vәsait qoyuluşu
tәşkilatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin rolunun artırılması
tәşkilatda prioritet layihәlәrin selektiv qaydada maliyyәlәşdirilmәsi
hamısı
heç biri

310 İnnovasiya strategiyasının işlәnib hazırlanmasında zәruri әmәliyyat hansıdır?

•

güzәştli amortizasiya
innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi
satış bazarının düzgün qiymәtlәndirilmәsi
hamısı
innovasiya layihәlәrinә daxil olan elmitәdqiqat işlәrinin aşağı olması

311 Hansı innovasiya strategiyasının işlәnib hazırlanmasında zәruridir?

•

innovasiyanın hazırlığında texniki parametrlәrin mütәrәqqi standartlardan geri qalması
vençur kapitalı
prioritet layihәlәrin seçmә qaydada maliyyәlәşdirilmәsi
heç biri
xalis investisiya

312 İnnovasiya mәqsәdi firmanın global strategiyası kimi hansı yüksәk mәqsәdlәrә nail olmaq
vasitәsi kimi çıxış edir?

•

uzunmüddәtli perspektivdә yüksәk mәnfәәt әldә edilmәsi
böhran probleminin hәlli
Bazar rәqabәtindә imkanların qorunub saxlanması
heç biri
hamısı

313 İnnovasiyanın mәqsәdini göstәrin

•

Bazarda qiymәtin qaldırılması
bazar mübarizәsindә rәqabәt imkanlarının azaldılması
bazardakı mübarizәdә rәqabәt imkanlarının qorunub saxlanması
bazar rәqabәtindә inhisarçılığın aradan qaldırılması
bazardakı rәqabәtdә inhisarçı mövqeyә keçilmәsi

314 Müәssisәnin innovasiya potensialının inkişafı hansı vasitә ilә hәyata keçirilә bilәr?

•

Müәssisәnin daxili mühitinin komponentlәriniin inkişafı
müәssisәnin sanasiyası
müәssisәnin xarici mühitinin komponentlәrinin inkişafı
müәssisәnin müflislәşmәsi
müәssisәnin istehsal daxili ehtiyatlrının aşkar edilmәsi

315 Resurs blokuna nәlәr aiddir?
müәssisәnin madditexniki resusrlar kompleksi
müәssisәnin әmәk resursları

•

hamısı
heç biri
müәssisәnin informasiya vә maliyyә resursları kompleksi]

316 Tәşkilatın stili onun hansı blokuna aiddir?

•

mәhsul bloku
idarәetmә bloku
funksional blok
tәşkilati blok
resurs bloku

317 Tәşkilatın innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi mәsәlәlәri hansı sәpgilәrdә qarşıya qoyula
bilәr?

•

tәşkilatın bir yeni layihә reallaşdırmağa hazırlıq dәrәcәsiniin xüsusi qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilatın bir qrup layihәyә münasibәtdә cari vәziyyәtinin inteqral qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilatın artıq reallaşadırmaqda olan bütün layihәlәrә münasibәtdә cari vәziyyәtinin inteqral
qiymәtlәndirilmәsi
heç biri
hamısı

318 Tәşkilatın inteqral innovasiya potensialının vәziyyәti nә ilә müәyyәn edilir?

•

tәşkilatın inkişafına logistik situasiyalı yanaşma ilә
tәşkilatda layihәlәrin potensialları mәcmusunun vәziyyәti ilә
tәşkilatın layihәlәriinn ekspertizası ilә
tәşkilatın bir layihәsinin potensialının vәziyyәtlәri ilә
hamısı

319 Hәr bir layihәnin potensialının vәziyyәti nәdәn asılıdır?

•

bütün istehsal funksiyalarının qәnaәtlә yerinә yetirilmәsi vәziyyәtindәn
bütün idarәetmә funksiyalarının hәcm vә keyfiyyәtcә vxtında yerinә yetirilmәsi vәziyyәtindәn
Bütün istehsal funksiyalarının hәcm vә keyfiyyәtcә vaxtında yerinә yetirilmәsindәn
bütün idarәetmә funksiyalarının qәnәtlә icra edilmәsi vәziyyәtindәn
hamısı

320 Innovasiya prosesinin әsas mәrhәlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid edilir?

•

Hamısı
Yeni mәhsul yaradılması vә bazarda testlәşdirmә
Yeni mәhsulun iqtisadi effektivliyinin tәhlilimar¬ket¬¬inq proqramının işlәnib hazırlanması
Aşkar edilmiş ideyaların seçilmәsi vә yeni mәh¬sul¬ ideyalının işlәnib hazırlanması
Daxil olmuş ideyaların sistemlәşdirilmәsi

321 Yeni mәhsulların effektliyinin qiymәtlәndiril¬mә¬si¬ metodları hansılardır?

•

ekspert mülahizәlәri vә gözlәnilәn mәnfәәt normasının müәyyәn edilmәsi
gözlәnilәn mәnfәәtin dina¬mikasının qiymәtlәndirilmәsi vә ya bir sıra amillәri nәzәrә almaqla qiymәtlәr
şkalasından istifadә edilmәsi
ehtimal yanaşma
Hamısı.
çoxölçülü qiymәt meyyarı;

322 Ixtisaslaşdırılmış bölmәlәrin vәzifәlәri hansılardır?

•

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәmin edir;
texniki siyasәtin işlәnib hazır¬lan¬ması üzrә şuralar, komitәlәr vә işçi qrupları ilә koordinasiyanı tәmin edir
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrkәzi xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir

323 Yeni mәhsullar bölmәsinin vәzifәlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir;
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәmin edir;
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrkәzi xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir
müәssisәdә innovasiya fәaliyyәtinin koordinasiya¬sını, mәqsәd vә texniki inkişaf istiqamәtlәrinin
razılaşdırılmasını, n¬no¬vasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasını, tәtbiqinә nәzarәt edilmәsini tәmin edir;

324 Aşağıda verilәnlәr hansı müәssisәyә aiddir: 1)kiçik innovasiya sahibkarlığını havәslәndirirlәr

•

Ekspert firmalar
Violent firmalar
Patiyent firmalar
texnoparklar
hamısı

325 FQA metodunu hansı kompaniyada vә kim tәrәfindәn yaranmışdır?

•

«General Electric» kompaniyasmda Lourens D.Mayer tәrәfindәn
General Electric» kompaniyasmda Y.P.Morozov tәrәfindәn
«General Electric» kompaniyasmda Yakovets tәrәfindәn
«General Electric» kompaniyasmda Menş tәrәfindәn
«General Electric» kompaniyasmda I.Priqojin tәrәfindәn

326 Funksionalqiymat analizinә aiddir:

•

yeni mahsul vә ya yeni texnoloji prosesin istehlakçı üçün dәyәrini, hәmçinin istehsalçının hamin funksiyaları
tәtbiq etmak üçün çakdiyi xarclari nәzәrә almaqla obyektin lazımlı vә keyfıyyatli funksiyalarını inkişaf
etdirmak maqsadi ilә onun texnikiiqtisadi tadqiqatının kompleks metodudur.
Mürәkkәb mahsul vә ya yeni texnoloji prosesin istehlakçı üçün dәyәrini, hamçinin istehsalçının hamin
funksiyaları tәtbiq etmak üçün çakdiyi xarclari nәzәrә almaqla obyektin lazımlı vә keyfıyyatli funksiyalarını
inkişaf etdirmak maqsadi ila onun texnikiiqtisadi tadqiqatının kompleks metodudur.
köhnә mahsul vә ya yeni texnoloji prosesin istehlakçı üçün dayarini, hamçinin istehsalçının hamin funksiyaları
tәtbiq etmak üçün çakdiyi xarclari nәzәrә almaqla obyektin lazımlı vә keyfıyyatli funksiyalarını inkişaf
etdirmak maqsadi ila onun texnikiiqtisadi tadqiqatının kompleks metodudur.
Heç biri
Hamııs

327 Innovasiya layihәsinin planı necә olmalıdır?

•

bütün detalları nәzәrә alan bir sәnәd olmalıdır
lazım olan resurslar taminatı olmalıdır
orada hәr bir mәsәlәnin halli üçün nәzәrda tutulan pul vәsaitlari olmalıdır
hamısı
vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinin başlanğıc vә son nöqtәlәri göstәrilmәlidir

328 İnnovasiyaların planlaşdırılması aspektlәrinә aiddeyildir?

•

innovasiya layihәlәri portfeli
dolayı innovasiya layihәsi
birbaşa innovasiya layihәsi
heç biri
hamısı

329 Yeniliyin yaranması vә satış funksiyalarının vәhdәtliyi hansı mәntiqi formaya uyğun
gәlmәkdәdir?

•

Sadә tәşkilatdaxili
Genişlәnmiş
Sadә tәşkilatlararası
matris
divizyon

330 Elmi texnologiyalar statistikası nәdir?

•

elm, innovasiyalar statistikasının yeni fizikakimya prinsiplәrinә әsaslanan innovasiya texnologiyalarını
öyrәnәn sahәsidir
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi
nәyinsә ehtiyatı, mәnbәyi demәkdir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisә vә proseslәr haqqında mәlumatdır

331 Aşağıda veilәn innovasiya prosesinin nәyinә aiddir: 1)Yeni mahsulun bazara çıxışı, onu avәz
edәnlәr vә analoqlar ilә müqayisәli tәhlili;

•

innovasiya prosesinin vizyonuna
innovasiya prosesinin strategiyasına
innovasiya prosesinin tәşkilinә
innovasiya prosesinin mәqsәdlәrinә
innovasiya prosesinin vәzifәlrinә

332 Aşağıda veilәn innovasiya prosesinin nәyinә aiddir: 1)Yeni idarәetma vә istehsal idarәetma
üsullarının tәtbiqi;

•

innovasiya prosesinin vizyonuna
innovasiya prosesinin vәzifәlrinә
innovasiya prosesinin mәqsәdlәrinә
innovasiya prosesinin strategiyasına
innovasiya prosesinin tәşkilinә

333 Aşağıda verilәnlәr hansı müәssisәyә aiddir: 1) Milli vә ölkәdaxili tәlәbatların ödәnilmәsinә
yönәlәn yeniliklari tәmin edәn orta vә xirda biznes formalarıdır

•

Ekspert firmalar
Violent firmalar
Patiyent firmalar
heç biri
hamısı

334 Aşağıda verilәnlәr hansı müәssisәyә aiddir: 1) güc strategiyasına malik müәssisәlәrdir. Onlar
yeniliklari kütlәvi şәkildә istehsalda mәnimsәnilmәsinә tәsir göstәrirlәr.

•

heç biri
hamısı
Violent firmalar
Patiyent firmalar
Ekspert firmalar

335 Aşağıda nöqtәlәrin yerinә uyğun olanı yazın: Qәrb alimlәrinin fikrincә, bir sәmәrәli yeniliyin
realizasiyası üçün .... yaxın mahsuldar ideyalarm mövcudluğu lazımdır ki, ........... A 1)500ә 2)
yaradıcı ideyalarm axnı tükәnmәz olsun. B 3)400ә 4) yaradıcı ideyalarm axnı realizasiya olunsun. C
5)200ә 6) sәmәrәli olsun. D 7) 50yә 8)optimal olsun. E 9)300ә 10) bazarın bütün seqmentlәrinә
çıxarılsın.

•

1, 2
5, 6
3, 4
9, 10
7, 8

336 İnnovasiyalara nәzarәtin mahiyyәtini bu prinsiplә ifadә etmәk olar:

•

Hәr şeydәn şübhә edәcәyәm, şübhә etmәdiyimdәn şübhә dәcәyәm;
“Yaradıcılığa kömәk göstәrin, ona mane olan hәr şeyi aradan qaldırın”;
yeni mәhsullar işlәnib hazırlanması vә tәtbiq edilmәsi;
heç biri
Dәyişmәk inkişafın әsasıdır;

337 İnnovasiyaların predmetini nәzәrә alaraq, onların növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

texnikitexnoloji innovasiyalar;
idarәçilik, tәşkilati yeniliklәri;
iqtisadi, sosial innovasiyalar;
hüquqi, ekoloji innovasiyalar
siyasi, psixoloji yeniliklәr;

338 İnnovasiyanın nәzәrdә tutulan mәqsәdlәr baxımından növlәri

•

siyasi, psixoloji yeniliklәr;
texnikitexnoloji innovasiyalar
iqtisadi, sosial innovasiyalar;
hüquqi, ekoloji innovasiyalar
idarәçilik, tәşkilati yeniliklәri;

339 Kulturologiya nәdir?

•

insanların elmi vә pedoqoji fәaliyyәtlәrini inkişaf etdirәn elmdir;
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı haqqında elmdir;
korporativ mәdәniyyәt vә sosial prosseslәrin mәcmusudur;
sosial mәsuliyyәtin formalaşmasıdır
insanın vә bәşәriyyәtin yaradıcı hәyatı vә fәaliyyәti haqqında elmdir;

340 Partlatma texnologiyaları:

•

bazar yeniliyinin mәhsulu
böyük ixtiralar, yeni nәsillәrin formalaşmasının vә texnikanın istiqamәtlәrinin әsası olurlar
әsas xarakteristikasına görә aşağı keyfiyyәtli mәhsullarla yeni tәkliflәr bazarında meydana çıxmağa imkan
yaradır;

köhnәlmiş mәhsulun tam sıxışdırılması
mövcud mәhsulların keyfiyyәtini yaxşılaşdırırlar, әsas bazarlarda әsas istehlakçılar üçün әhәmiyyәtlidirlәr;

341 Dәstәklәyәn texnologiyalar nәdir?

•

bazar yeniliyinin mәhsulu
böyük ixtiralar vә yeni nәsillәrin formalaşmasının vә texnikanın istiqamәtlәrinin әsası olurlar;
әsas xarakteristikasına görә aşağı keyfiyyәtli mәhsullarla yeni tәkliflәr bazarında meydana çıxmağa imkan
yaradır;
köhnәlmiş mәhsulun tam sıxışdırılması
mövcud mәhsulların keyfiyyәtini yaxşılaşdırırlar, real bazarlarda istehlakçılar üçün әhәmiyyәtlilәr;

342 Elm vә texnikanın inkişafının birinci mәrhәlәsindә:

•

bu dövrdә elm,texnika vә istehsal öz әvvәlki әnәnәvi müstәqilliyini itirib kompleks bir sistemin “elmtexnika
istehsal sisteminin dialektik ünsürünә şevrilmişdir
bu zaman elm vә texnika müstәqil mahiyyәtlәr kimi mövcud olmuşlar, texniki kәşflәr bir elmi ideyanın
tәcәssümü deyil, empirik tәcrübә nәticәsindә edilmişdir
bu mәrhәlәdә elmlә texnikanınn qarşılıqlı tәsiri getdikcә güclәnir, elmin aparıcı rolu yaranır vә inkişaf edir
heç biri
elmin texnikaya çıxışı dәrk olunur, bir sıra elmi ideyaların texniki tәcәssümü kәşf edilir

343 Elm vә texnikanın inkişafının ikinci mәrhәlәsindә:

•

bu dövrdә elm,texnika vә istehsal öz әvvәlki әnәnәvi müstәqilliyini itirib kompleks bir sistemin “elmtexnika
istehsal sisteminin dialektik ünsürünә şevrilmişdir
bu zaman elm vә texnika müstәqil mahiyyәtlәr kimi mövcud olmuşlar, texniki kәşflәr bir elmi ideyanın
tәcәssümü deyil, empirik tәcrübә nәticәsindә edilmişdir
bu mәrhәlәdә elmlә texnikanınn qarşılıqlı tәsiri getdikcә güclәnir, elmin aparıcı rolu yaranır vә inkişaf edir
heç biri
elmin texnikaya çıxışı dәrk olunur, bir sıra elmi ideyaların texniki tәcәssümü kәşf edilir

344 Elm vә texnikanın inkişafının üçüncü mәrhәlәsindә

•

bu dövrdә elm,texnika vә istehsal öz әvvәlki әnәnәvi müstәqilliyini itirib kompleks bir sistemin “elmtexnika
istehsal sisteminin dialektik ünsürünә şevrilmişdir
bu zaman elm vә texnika müstәqil mahiyyәtlәr kimi mövcud olmuşlar, texniki kәşflәr bir elmi ideyanın
tәcәssümü deyil, empirik tәcrübә nәticәsindә edilmişdir
bu mәrhәlәdә elmlә texnikanınn qarşılıqlı tәsiri getdikcә güclәnir, elmin aparıcı rolu yaranır vә inkişaf edir
heç biri
elmin texnikaya çıxışı dәrk olunur, bir sıra elmi ideyaların texniki tәcәssümü kәşf edilir

345 Elm vә texnikanın inkişafının dördüncü mәrhәlәsindә:

•

bu dövrdә elm,texnika vә istehsal öz әvvәlki әnәnәvi müstәqilliyini itirib kompleks bir sistemin “elmtexnika
istehsal sisteminin dialektik ünsürünә şevrilmişdir
bu zaman elm vә texnika müstәqil mahiyyәtlәr kimi mövcud olmuşlar, texniki kәşflәr bir elmi ideyanın
tәcәssümü deyil, empirik tәcrübә nәticәsindә edilmişdir
bu mәrhәlәdә elmlә texnikanınn qarşılıqlı tәsiri getdikcә güclәnir, elmin aparıcı rolu yaranır vә inkişaf edir
heç biri
elmin texnikaya çıxışı dәrk olunur, bir sıra elmi ideyaların texniki tәcәssümü kәşf edilir

346 İnnovasiya fәaliyyәti sistemindә elmitexniki işlәmәlәr nә vaxt aparıla bilәr?

•

hamısı
texnoloji konstruktor işlәri ilә paralel
texnoloji konstruktor işlәrindәn әvvәl

heç biri
texnoloji konstruktor işlәrindәn sonra

347 Enerji qoruyucu texnologiyalar üzrә tәtbiqi elmitexniki işlәmәlәr nәyә imkan verir?

•

işsizliyin qarşısını almağa
müәssisәnin mәnfәәtinin azalmasına
peşәkar biliklәrin artmasına
Heç biri
enerji sәrfini azaltmağa

348 Sәnayesi inkişaf edәn ölkәlәrdә innovasiya fәaliyyәti sistemindә nәyә müstәsna әhәmiyyәt
verilir?

•

iqtisadi proqnozlaşdırmaya
konkret layihәlәrin reallaşdırılmasına
tәhsilә
biznes planların tәrtibinә
mәdәniyyәtә

349 İnnovasiya prosesi hansı xüsusiyyәtlәr ilә seçilir?

•

yeni mәhsulların vә texnologiyaların yayılması, onların tәtbiq edilmәsilә
yeni tәlәbatı tәmin edәn mәhsulların yaradılması ilә
elmitexniki yeniliyi ilә
Hamısı
yeni texnologiyaların yaradılması ilә

350 Tәşkilati tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri

•

әmәyin tәşkilindә mütәrәqqi metodlardan istifadә
istehsal hәcminin artırılması
istehsalatın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
müәssisәnin texniki sәviyyәsinin tәkmillәşdirilmәsi
yeni idarәçilik metodlarının tәkmillәşdirilmәsi

351 Biznesdә texniki inkişafı

•

robototexnika, manipulyator vә çevik avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi
istehsalatın vә әmәyin tәşkilinin mövcud olan vә yeni üsul vә formalarının, tәsәrrüfat mexanizminin
elementlәrinin tәkmillәşdirilmәsi vә tәtbiq edilmәsindә әks olunur
biznesin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş texnikitexnoloji bazasının formalaşdırılması
vә tәkmillәşdirilmәsi prosesidir
hamısı
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması

352 Biznesin texniki inkişafının idarә edilmәsinә aşağıdakılar daxil edilmәlidir:

•

hamısı;
texniki inkişafın istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәqsәdlәrin vә onların üstünlüklәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
texniki inkişaf proqramının yaradılması
mәsәlәlәrin hәlli yollarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

353 Elmitexniki mәhsullar bazarını aşağıdakılardan hansılar xarakterizә edir?

•

Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında tәrtib olunan biznes plan;
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında rekalmların tәşkili
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında әldә olunan mәh¬¬¬¬¬¬¬¬¬sul¬¬ların alqısatqısı
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında tәkmillәşdirilәn mәhsulların sifarişi
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında istehsal olunan mәhsul hәcmi

354 Kadr potensialına kimlәr daxildir?

•

alimlәr, mühәndislәr, pensiyaçı olub işlәyәnlәr, fәhlәlәr
alimlәr, mühәndislәr, rәhbәrlәr, fәhlәlәr
alimlәr, mühәndislәr, tәlәbәlәr, fәhlәlәr
alimlәr, mühәndislәr, elmipedoqoji kadr ha¬zır¬lığı ilә mәşğul olan işçilәr, iş axtaranlar
alimlәr, mühәndislәr, elmipedoqoji kadr ha¬zır¬lığı ilә mәşğul olan işçilәr, fәhlәlәr

355 İnformasiya potensialı nәdir?

•

Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında idarәetmәdә üsul vә sistemlәrin informasiya tәminatıdır
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında tәkmillәşdirilәn informasiyalar
elmi tәdqiqatın hazırlıq prosesinin infor¬ma¬siya tәminatı üçün zәruri olan müxtәlif informasiya
daşıyıcılarında yı¬ğıl¬mış mәlumatların mәcmusunu xarakterizә edir
hamısı
elm vә texnika¬nın birgә fәaliyyәtini ümumilәşdirәn üsul vә vasitәlәrin mәcmu¬sun¬¬dan iba¬rәt
informasiya axınıdır

356 Tәşkilati, iqtisadi vә idarәetmә potensialı nәdir?

•

heç biri.
elm vә texnika¬nın birgә fәaliyyәtini ümumilәşdirәn üsul vә vasitәlәrin mәcmu¬sun¬¬dan iba¬rәtdir
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında idarәetmә üsul vә sistemlәrin tәkmillәşdirilmәsidir
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında tәkmillәşdirilәn fәaliyyәtlәrdir
elmi tәdqiqatın hazırlıq prosesinin infor¬ma¬siya tәminatı üçün zәruri olan müxtәlif informasiya
daşıyıcılarında yı¬ğıl¬mış mәlumatların mәcmusunudur

357 ETTnin sәmәrәliliyinin hesablanmasına aşağıdakı istiqamәtlәrdәn hansı aid edilir?

•

iqtisadi, tex¬no¬lo¬ji vә sosial
iqtisadi, texniki vә siyasi
iqtisadi, psixoloji vә sosial
iqtisadi, texnolo¬ji vә ictimai
iqtisadi, tex¬no¬lo¬ji vә metodiki;

358 Yeni mәhsul anlayışı aşağıdakılardan hansına uygun gәlir?

•

Istehsalı vә satışı mövcud çeşidә әlavә edilәn yeni adlı әmtәәlәri
yeni әmtәәlәrin bazarda tәtbiqi
yeni әmtәәlәrә edilәn texnoloji әlavәlәrin
hamısı
Mövcud mәmulatların sadә tәkmillәşdirmәlәri

359 Innovasiya prosesinin mәqsәdini aşağıdakıların hansı ilә izah etmәk olar?

•

paralel qaydada satışın hazırlanması vә tәşkili
elmitәdqiqat vә tәcrübәkanstruktur işlәrinin (ET vә TKI) aparılması
mәsәlәnin yeni texniki hәllini tapmaqixtiranının yara¬dıl¬ma¬sı
Hamısı
mәhsulun seriyalı istehsalının qaydaya salınması

360 Yeni malın (xidmәtin) bazara çıxarılması aşağıdakı amillәrlә şәrtlәndirilir

•

şirkәtin rәqabәt qabiliyyәtinin saxlanması vә artırılması, istehsal tullantılarıdan daha sәmәrәli istifadә, istehsal
güclәrindәn vә personaldan daha tam istifadә vә ümumi rentabelliyinin tәdricәn artırılmasının tәmin edilmәsi
zәrurәti;
Yeni mal vә ya xidmәtin çesidә daxil edilmәsi artıq şirkәtә qoyulmuş vәsaitlәrin müdafiәısi üçün zәruridir
şirkәti mövcud malların köhnәlmәsi kimi labüd prosesin nәticәlәrindәn qorumaq zәrurәti rәqabәt vә ya mәnәvi
aşınma tәrәfindәn irәli gәlir;
Hamısı
daha sürәtlә genişlәndirmәk, kommersiya riskini daha geniş spektrdә mal vә xidmәtlәr arasında bölüşdürmәk,
rәqabәtin şirkәtin ayrica fәaliyyәt sahәsinә tәsirini azaltmaq zәruridir

361 İnnovasiyaya qәrar verәn yeni malın ideyasının axtarışı üzrә aşağıdakı variantlardan birini seçilә
bilәr?

•

yeni malın işlәnib hazırlanmasına başqa tәrәfdaşın cәlb edilmәsi
marketinq yarımbölmәsinin informasiya vә analitik materiallarından istifadә etmәklә yeni mal (xidmәt) növü
ixtira etmәk
xarici mәnbәlәrdәn yeni mal (xidmәt) növlәri haqqında informasiya almaq;
Hamısı
әvvәllәr buraxılan malın kondtruksiyasını vә ya xarici tәrtibatını tәkmillәşdirmәk

362 Yeni malların işlәnib hazırlanmasına istehlakçıların cәlb edilmәsinin üstünlüklәri hansılardır?

•

ilk istehlakçıların әldә edilmәsi
istehlakçıya olan mәsrәflәrin bir hissәsinin bölüşdürülmәsi hesabına vәsaitlәrә qәnaәt
ideyanın vaxtında korreksiyası hesabına vaxta qәnaәt;
bazaar risklәrinin vaxtında minimuma endirilmәsi
hamısı;

363 İnnovasiya prosesinin mәqsәdini aşağıdakılarla izah etmәk olar:

•

paralel qaydada satışın hazırlanması vә tәşkili;
mәsәlәnin yeni texniki hәllini tapmaqixtiranın yara¬dıl¬ma¬sı;
elmitәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәrinin (ET vә TKİ) aparılması;
hamısı
mәhsulun seriyalı istehsalının qaydaya salınması;

364 Novasiyalar bazarında yeniliyin rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk üçün nә edilir?

•

inflyasiyanın sәviyyәsi proqnoz olunur
investiya müsabiqәlәri hәyata keçirilir
bazarın hәcminin tәhlili aparılır
heç biri
sahә üzrә marketinq tәhlili aparılır vә investisiya cәlbediciliyinin müxtәlif reytinqlәri yaradılır

365 Kapitalın qiymәti dedikdә nә başa düşülür?

•

maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәği ilә hәmin resursların ümumi hәcmi
arasındakı fәrq
maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin reursların ümumi hәcminә
nisbәti
maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәği ilә hәmin resursların mumi
hәcminin cәmi
heç biri
maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin reursların ümumi hәcminә
hasili

366 Yeniliyә çәkilәn mәsrәflәrin müqayisә metodlarına aid deyil:

•

Yeniliyin mәnimsәnilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr;
Yeniliyin lәtbiq oluması ilә mәhsul realizasiyasından әldә olunan gәlir;
İstehsal vә mәhsulun realizasiyasına çәkilәn ümumi xәrclәr;
Bütün növ mәhsulların realizasiyasından әldә olunan gәlir;
Elmtutumlu sahә vә yüksәk texnologiyalar sektoruna dәstәk olmaq;

367 Yeniliyә çәkilәn mәsrәflәrin müqayisә metodlarına aiddir:

•

Yeniliyin mәnimsәnilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr;
Yeniliyin lәtbiq oluması ilә mәhsul realizasiyasından әldә olunan gәlir;
İstehsal vә mәhsulun realizasiyasına çәkilәn ümumi xәrclәr;
Bütün növ mәhsulların realizasiyasından әldә olunan gәlir;
hamısı

368 Vençur layihәsinin maliyyәlәşdirmә mәnbәsi deyil:

•

Pul vәsaiti әlavә dәyәr vә ya әlavә mәnfәәt dәrәcәsi ilә birgә qayıtmalıdır;
Xüsusilәşdirilmiş investisiya kompaniyaları vә fondları;
Vençur (risk) maliyyәlәşdirmә fondları;
İlkin mәrhәlәdә alınan elmitәdqiqat nәticәlәri ilә maraqlanan müәssisәlәrin keçirdiklәri pul vәsatlәri
(lisensiyalaşdırma).
İnnovasiya sferasında kiçik vә orta sahibkarlığa dәstәk olmaq üçün yaradılan dövlәt vә ictimai fondlar;

369 İnnovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşmә sisteminin elementi deyil:

•

İnnovasiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün maliyyә vәsaitlәrinin cәlbetmә mәnbәlәri (maliyyә prosesi);
Müxtәlif mәnbәlәrdәn cәlb olunan maliyyә vәsaitlәrinin toplanması;
innovasiya fәaliyyәtinin nәzәri әsasları;
İnvestisiya üzrә nәzarәt mexanizmi
Mobilizasiya olunmuş sәrmayәnin (kapitalın) yerlәşdirmә siyasәti (prinsip vә әmәliyyatları);

370 Layihәlәrin ekspertizasının әsas istiqamәti deyil:

•

Layihәnin orta illik rentabelliyi bank kreditinin orta investisiya qoyuluşu ilә müqayisә edilir
İnvestisiyanın ödәmә periodu müqayisә olunur;
İnflyasiya itkisindә sığortalanma nöqteyinәzәrindәn layihәlәr müqayisә edilir;
İnflyasiya itkisi riskinin minimallığı
Gәlirlәrin stabilliyi öyrәnilir;

371 Elmitexniki sәmәrәnin әsas parametrlәri

•

yenilik
faydalılıq
sadәlik
davamlılıq
hamısı

372 İnnovasiya proseslәrinin maliyyәlәşdirilmәsinin әsas funksiyaları:

•

Maliyyә resurslarının tәkrar istehsalı funksiyası
nәzarәt funksiyası
Maliyyә resurslarının bölüsdürmә funksiyası
hamısı;
heç biri

373 Maliyyә monitorinqinin әsas funksiyası deyil:

•

Maliyyә resurslarının tәkrar istehsalı funksiyası
fondlarının strukturu arasında mütәnasibliyi qoruyur
innovasiya fәaliyyәtinin mәqsәdlәri ilә pul vәsaitlәri
qeyrisәmәrәsiz layihәlәrin hәyatına son qoyur vә sәmәrәli layihәlәr üçün pul mәnbәlәrini axtarıb tapır
novatorçuların gәlirlәrini nәzarәt altına alır;

374 Maliyyә monitorinqinin әsas funksiyasıdır:

•

innovasiya fәaliyyәtinin mәqsәdlәri ilә pul vәsaitlәri fondlarının strukturu arasında mütәnasibliyi qoruyur
novatorçuların mәsrәflәrini nәzarәt altına alır;
novatorçuların gәlirlәrini nәzarәt altına alır;
hamısı
qeyrisәmәrәsiz layihәlәrin hәyatına son qoyur vә sәmәrәli layihәlәr üçün pul mәnbәlәrini axtarıb tapır

375 Maliyyәlәşdirmәnin әsas prinsiplәri:

•

Sürәtli verim prinsipi
hamısı
Qarışıq maliyyәlәşdirmә prinsipi.
Müәyyәn vaxt әrzindә bölüşdürmә mexanizmi prinsipi
Qaytarma prinsıpi

376 Maliyyәlәşdirmәnin әsas prinsipi deyil:

•

Müәyyәn vaxt әrzindә bölüşdürmә mexanizmi prinsipi
Düzxәttlilik prinsipi
Qaytarma prinsıpi
Sürәtli verim prinsipi
Qarışıq maliyyәlәşdirmә prinsipi.

377 Yeniliklәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәrhәlәri

•

inkişaf etmә mәrhәlәsi
mühafizәkarlıq mәrhәlәsi
diffuziya mәrhәlәsi
hamısı
heç biri

378 Vençur layihәsinin maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri:

•

Vençur (risk) maliyyәlәşdirmә fondları;
İnnovasiya sferasında kiçik vә orta sahibkarlığa dәstәk olmaq üçün yaradılan dövlәt vә ictimai fondlar;
Xüsusilәşdirilmiş investisiya kompaniyaları vә fondları;
hamısı
İlkin mәrhәlәdә alınan elmitәdqiqat nәticәlәri ilә maraqlanan müәssisәlәrin keçirdiklәri pul vәsatlәri
(lisensiyalaşdırma).

379 İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә formasıdır:

•

inkişaf etmә mәrhәlәsi
mühafizәkarlıq mәrhәlәsi
diffuziya mәrhәlәsi
büdcә vәsaitlәrinin cәlb olunması
heç biri

380 İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә formasıdır:

•

inkişaf etmә mәrhәlәsi
mühafizәkarlıq mәrhәlәsi
diffuziya mәrhәlәsi
kommersiya mәrhәlәsi
büdcәdәnkәnar maliyyәlәşdirmә formaları

381 İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә formasıdır

•

inkişaf etmә mәrhәlәsi
mühafizәkarlıq mәrhәlәsi
diffuziya mәrhәlәsi
kommersiya mәrhәlәsi
qeyridövlәt maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri

382 İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә formasıdır:

•

inkişaf etmә mәrhәlәsi
mühafizәkarlıq mәrhәlәsi
diffuziya mәrhәlәsi
kommersiya mәrhәlәsi
maliyyә lizinqi

383 Büdcәdәn kәnar vәsaitlәrinin cәlb olunması mәnbәlәri:

•

Sәhmdarlar arasında bölüşdürülmәmiş mәnfәәtin bir
Müәssisәnin sәhm kapitalı
Amortizasiya ayırmaları;
heç biri
hamısı

384 Maliyyә lizinqinin formasıdır:

•

injinirinq
forfeytinq
françayzinq
tollinq
hamısı

385 Maliyyә lizinqinin forması deyil:

•

injinirinq
forfeytinq
françayzinq
tollinq
konsern

386 İnnovasiyaların realizә olunmasından alınan sәmәrә növlәri:

•

iqtisadi
maliyyә
elmitexniki
sosial
hamısı

387 İnnovasiyaların realizә olunmasından alınan sәmәrә növü deyil:

•

iqtisadi
maliyyә
elmitexniki
ekoloji
siyasi

388 Elmitexniki sәmәrәnin әsas parametri deyil:

•

davamlılıq
rentabellik
faydalılıq
sadәlik
yenilik

389 Hansılar innovasiyalar bazarıdır?

•

elmitexniki innovasiyalar
iqtisadi vәsosial innovasiyalar
tәşkilatı innovasiyalar
innovatorlar
hamısı

390 İnnovasiya layihәlәrinin göstәricilәri ilәbirgәhansı maliyyә iqtisadi göstәricilәri böyük
әhәmiyyәt kәsb etmir?

•

gözlәnilәn gәlirlilik
xәrcin ödәnmә müddәti
investisiyaların hәcmi
heç biri
xalis gәlir

391 Hansılar innovasiya layihәlәrinin vә proqramlarının investisiya cәlbediciliyi amillәridir?

•

sosialiqtisadi amillәr
maliyyәiqtisadi vә coğrafi amillәr
demoqrafik vә siyasi amillәr
psixoloji vә ekoloji amillәr
maliyyәiqtisadi vә iqtisadiyyatdan kәnar amillәr

392 Hansında innovator yeniliyin iqtisadi baxımdan bilavasitә cәlbedici olmamasına baxmayaraq onu
reallaşdırmağa mәcburidir?

•

iqtisadi layihәlәr
mәqsәdli kompleks proqramlar
ekoloji tәdbirlәr
hamısı
emal sәnayesinin inkişafı

393 İnnovasiyaların investisiya cәlbediciliyinin iqtisadiyyatdan kәnar digәr amillәrinә hansı aiddir?

•

maliyyәiqtisadi amillәr
ekoloji amillәr
sonradan praktiki reallaşdırma üçün ideyanın, hәm dә innovator müәsisәnin sahәvi mәnsubiyyәti

heç biri
demoqrafik amillәr

394 Keçid dövründә Rusiyada hansı tәşkilatlar maliyyә tәsәrrüfat baxımından daha yaxşı vәziyyәtdә
oldular?

•

öz bazar seqmentini tәlәbata müvafiq operativ dәyişmәyә nail olmuş tәşkilatlar
öz bazar seqmentini tәlәbata müvafiq 50% operativ dәyişәn tәşkilatlar
öz bazar seqmentini tәlәbata müvafiq operativ dәyişmәyәn tәşkilatlar
heç biri
öz bazar eqmentini tәlәbata müvafiq lәng dәyişәn tәşkilatlar

395 Sahә üzrә investisiya cәlbediciliyinәilә müәyyәn edilir?

•

İnnovatorfirmanın fәaliyyәtinin proqnozlaşdırılması ilә
innovator firmanın strategiyası ilә
innovator firmanın istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilmәsi ilә
heç biri
innovator –firmanın apardığı marketinq tәdqiqatları ilә

396 İnnovasiya fәaliyyәtindә lizinq dedikdә nә başa düşülür?

•

maşın vә avadanlığın istehsalı
maşın vә avadanlığın ixracı
maşın vә avadanlığın әsaslı tәmiri
maşın vә avadanlığın uzunmüddәtli idxalı
maşın vә avadanlığın uzunmüddәtli icarәsi

397 Forfeytinq nәdir?

•

bank kreditini güclәndirәn maliyyә әmәliyyatıdır
kommersiya kreditini bank kreditinә keçirәn maliyyә әmәliyyatıdır
qeyri müәyyәnlik yaradan maliyyә әmәliyyatıdır
hamısı
krediti mәhdudlaşdıran maliyyә әmәliyyatıdır

398 İnnovasiya fәaliyyәtindә françayzinqin hәyata keçirilmәsindә innovatora nә verilә bilәr?

•

qeyri maddi aktivlәr
firmanın reputasiyası
ticarәt nişanı
heç biri
hamısı

399 İnnovasiya fәaliyyәtindә françayzinq kreditvermәsindә hansı müqavilә bağlanır?

•

obyektin qalıq dәyәri üzrә satın alınması müqavilәsi
kommersiya kreditini bank kreditinә çevirәn müqavilә
müvafiq dәyәrlәrin verilmәsi üçün françiz müqavilәsi
nәğd pul vәsaitinin verilmәsi müqavilәsi
hamısı

400 İnnovasiya fәaliyyәtindә françiz müqavilәsi әsasında innovatora maliyyә vәsaitlәrindәn әlvә
verilә bilәn qeyri maddi aktivlәrә hanı aiddir?
texnologiyalr vә veksellәr

•

sәhmlәrvә dividentlәr
nouhaular vә qiymәtli kağızlar
texnlogiyalar vә nouhaular
borc öhdәliklәri vә kreditlәr

401 Gәlirlilik zamanı innovasiyaların reallaşdırılması haqqında qәrarlar kapitalın aşağı olmaqla
hansılara gәtirib çıxara bilәr?

•

şirkәtin әsas maliyyә göstәricilәrinin ciddi pislәşmәsinә
innovatorun muflisliyinә
innovatorun qeyriödәmә qabiliyyәtinә
hamısı
şirkәtin ümumi vәziyyәtinin pislәşmәsinә

402 İnnovatorun işgüzar reputasiyasına aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrir?

•

ali menecmentin nüfuzu
imic
tәrәfdaşlarla vә rәqiblәrlә yaranmış qarşılıqlı münasibәtlәr sistemi
hamısı
siyasi dәstәk

403 Hansı cәlb olunan kapitalın qiymәtinә tәsir edәn xarici amillәri müәyyәn etmir?

•

makroiqtisadi situasiya
maliyyә bazarında situasiya
dövlәtin investisiya siyasәti
inflyasiya sәviyyәsi
heç biri

404 İnnovator layihәnin reallaşdırılmasında hansı amillәri nәzәrә almalıdır?

•

xüsusi kapitalın qiymәtini
kapitalın strukturunu
cәlb edilmiş kapitalın qiymәtini
heç biri
hamısı

405 İnvestor haqqında qәrar qәbul edәrkәn hansı problemlә qarşılaşır kimi innovator da yeniliyin
reallaşdırılması?

•

zәrәsizlik nöqtәsinin müәyyәn edilmәsiylә
mәnfәәt normasının müәyyәn edilmәsiylә
maksimal mәnfәәtin götürülmәsiylә
heç biri
ekoloji tәsitlәrin müәyyәn edilmәsiylә

406 Yeniliyi reallaşdıran tәşkilatın әsaslandığı istehsalın daxili tәlәbatını hansı aid deyil?

•

istehsal proqramlarının reallaşdırılması
istehsal daxili ehtiyatların aşkar edilmәsi mәsәlәlәrinin hәlli
texniki proqramların reallaşdırılması
heç biri
sosial proqramların reallaşdırılması

407 Yeniliyin reallaşdırılmasında әsas kimi qәbul olunan xarici amillәrә hansı aid deyil?

•

bank depozitlәrinin stavkaları
sahәlәr vә sahәlәrarası rәqabәt şәrtlәri
kapitalın cәlb olunma qiymәti
heş biri
hamısı

408 Sahәnin gәlirliliyi innovatorun istehsal rentabelliyindәn yüksәk ola bilәrmi?

•

bәrabәr ola bilәr
ola bilәr
ola bilmәz
qismәn ola bilәr
hamısı

409 Sahәnin gәlirliliyinin innovatorun istehsal rentabelliyindәn yüksәk olması nә ilә әlaqәdardır?

•

iri şirkәtin mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin saxlaması
heç biri
iri şirkәtin bazarın çox hissәsini nәzarәt altında saxlaması
marketinq tәdqiqatı
iri şirkәtin mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini vә bazarın çox hissәsini nәzarәt altında saxlamaqla qiymәtlәri
qәsdәn endirә bilmәsi

410 Rentabelliyin orta qiymәtlәri üzrә mәnfәәt norması müәyyәn edilmәklә bu norma nә ilә ölçülür?

•

texnologiyanın tәtbiqi ilә
istehsalın miqyası ilә
inflyasiyanın sәviyyәsi ilә
kadr potensialının şağı düşmәsi ilә
kreditlәrin artırılmasıilә

411 Xarici investor innovasiya layihәsinin mәnfәәt normasını müәyyәn edәrәk nәyi rәhbәr tutur?

•

vәsaitlәrin qoyuluşlarının miqdarını
vәsaitlәrin qoyuluşlarının alternativlәrini
vәsaitlәrin qoyuluşlarının müqayisәsini
vәsait qoyuluşunun hәcmini
heç biri

412 İnnovasiya layihәsinin mәnfәәt normasını xarici investor müәyyәn edәrkәn qoyuluşların riski vә
gәlirliliyi nә ölçülür?

•

investisiyaların әn az risklә investora kiçik gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
heç biri
investisiyaların әn çox risklә investora maksimal gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
investisiyaların әn çox risklә investora böyük gәlirlәrin gәtirilmәsiylә
investisiyaların әn çox risklә investora kiçik gәlirlәrin gәtirilmәsiylә

413 İnnovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsi haqqında qәrarların qәbulunu investor özünün nәyi ilә
uzlaşdırır?

•

maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәti ilә
maliyyә strategiyası ilә
bağladığı sazişlәrlә

mәnfәәt norması ilә
riskә meylliyi ilә

414 İnvestorlar investisiya proseslәrinә iqtisadi mәhdudiyyәt qoymaqla nәyi tәmin etmәyә can atırlar?

•

qoyulan vәsaitlәrin qaytarılmasına zәmanәti
risklәrin azaldılmasına zәmanәti
gәlirin әldә edilmәsinә zәmanәti
heç biri
qoyulan vәsaitlәrin qaytarılmasına vә gәlirin әldә edilmәsinә zәmanәti

415 İnvestisiya qoyuluşlarında nә baş verir?

•

çәkilәn xәrclәr geri qaytarılır
iqtisadi sәmәrәlilik qiymәtlәndirilir
hesabat mәnfәәti әldә olunur
marketinq tәdqiqatları aparılır
çәkilәn xәrclәr geri qaytarılır vә hesabat mәnfәәti әldә olunur

416 İnnovasiyaların reallaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәsinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarından
populyar olanlar hansıdır?

•

hamısı
daxili gәlirlilik norması metodu vә layihәınin zәrәrsizlik nöqtasinin hesablanması
layihәnin gәlirlilik vә rentabellik indeksi metodu
ödәnmә müddәti metodu
xalis diskontlaşdırılmiş gәlir metodu

417 Hansı layihәnin gәlirliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün ilkin mәlumatlardandır?

•

avadanlığın әldә edimәsi çatdırılması vә montajına xәrclәr
daxil edildikdәn sonra avadanlığın iş müddәti
mühәndis qurğularının heyәtin öyrәdilmәsinә vә reklam xәrclәri
hamısı
ildә yeni mәhsulun zәmanәtli satış hәcmi

418 Layihәnin gәlirliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı ilkin mәlumatlardan deyil?

•

cari vә şәrti sabit xәrclәr,amortizasiya
sifarişlәrin illik hәcmi vә valyuta depoziti
iqtisadi sosial proqnozlaşdırma
valyuta bazarında inflyasiya
layihәnin risk sәviyyәsi

419 Layihәnin gәlirliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı ilkin mәlumatlardan deyil?

•

cari vә şәrti sabit xәrclәr,amortizasiya
sifarişlәrin illik hәcmi vә valyuta depoziti
mәhsul dizaynı
valyuta bazarında inflyasiya
layihәnin risk sәviyyәsi

420 İnnovasiya fәliyyәtinә investisiya qoyuluşları hansı vәsaitlәr hesabına hәyata keçirilә bilәr?

•

tәbii fәlakәtlәr beynәlxalq sәviyyәdә ayrılan maliyyә vәsaitlәrinin hesabına
xüsusi vә cәlb olunan vәsaitlәr hesabına

•

sponsorların ayıra bilmәyәcәyi maliyyә kömәyi hesabına
heç biri
әsas fondlar hesabına

421 Kifayәt qәdәr maliyyә tәminatı olmadıqda innovasiyanın hәyat tsikli hansı mәrhәlә ilә
mәhdudlaşır?

•

“proqnoz” mәrhәlәsi ilә
“ideya” mәrhәlәsi ilә
“Planlaşdırma” mәrhәlәsi ilә
hamısı
“yeniliyin tәtbiqi”mәrhәlәsi ilә

422 Akapitalın qәbul olunma qiymәti,bbaxılan layihә tipi üçün riskin sәviyyәsi, c valyuta bazarında
işin risk sәviyyәsini göstәrirsә, layihәnin diskontlaşdırma әmsalı d hanıdır?

•

d= ab+c
d= a+b+c
d= a+bc
d= axb+c
d= abc

423 Hansı layihәnin gәlirliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün ilkin mәlumatlardan deyil?

•

avadanlığın әldә edimәsi çatdırılması vә montajına xәrclәr
daxil edildikdәn sonra avadanlığın iş müddәti
mühәndis qurğularının heyәtin öyrәdilmәsinә vә reklam xәrclәri
proqnozlar
ildә yeni mәhsulun zәmanәtli satış hәcmi

424 İnnovasiya fәaliyyәtindә françiz müqavilәsi әsasında innovatora maliyyә vәsaitlәrindәn әlvә
verilә bilәn qeyri maddi aktivlәrә hansı aid deyil?

•

nouhaular vә qiymәtli kağızlar
borc öhdәliklәri vә kreditlәr
sәhmlәrvә dividentlәr
texnologiyalr vә veksellәr
heç biri

425 Forfeytinq deyil:

•

bank kreditini güclәndirәn maliyyә әmәliyyatıdır
depozit fәaliyyәti
qeyri müәyyәnlik yaradan maliyyә әmәliyyatıdır
heç biri
krediti mәhdudlaşdıran maliyyә әmәliyyatıdır

426 Sәnayenin hansı sahәlәri kәnar investor üçün cәlbedicidir?

•

xammal vә nәqliyyat sahәlәri
xammal vә emal sahәlәri
emal vә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri
heyvandarlıq sahәsindә
mәqsәdli kompleks proqramların hәyata keçirildiyi sahәlәr

427 Yeniliklәrin hәyata keçirilmәsindәn irәli gәlәn iqtisadi sәmәrә hansı düsturla hesablanır?

•

S=M*J*H;
F=MA
S=V*T;
hec biri
S = N – X;

428 Aşağıdakılardan hansı texnikitexnoloji innovasiyaların mәqsәdlәrinә aiddir?

•

istehsal olunan mәmulatların konstruktivtexnoloji mürәkkәbliyinin konstruktiv yeniliklәr hesabına
azaldılması
texnoloji proseslәrin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması
hamısı
robototexnika, manipulyator vә çevik avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi

429 Tәşkilati innovasiyaların sәmәrәliliyi qiymәtlәndirilәrkәn nәzәrә alınan amillәr hansılardır?

•

kapital qoyuluşu tәlәb edәn vә etmәyәn yeniliklәr
texnoloji proseslәrin kompleks avtomatlaşdırılmasını tәlәb edәn yeniliklәr
proseslәrin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılmasını tәlәb edәn yeniliklәr
hamısı.
biznesin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş yeniliklәr

430 Kәnd tәsәrrüfatında ETTnin sәmәrәliliyi hansı düstur ilәhesablanır?

•

S=M*J*H;
F=MA
S=V*T

S=N–X

431 Dünya Bankının 192 ölkә üzrә hesablamasına görә resursların bölgüsü necәdir?

•

sәrvәtin 10 faizini ümumi istehsal fondları, 26 faizini tәbii ehtiyatlar, 64 faizini isә «insan kapitalı» tәmsil edir
sәrvәtin 16 faizini ümumi istehsal fondları, 20 faizini tәbii ehtiyatlar, 64 faizini isә «insan kapitalı» tәmsil edir
sәrvәtin 16 faizini ümumi istehsal fondları, 50 faizini tәbii ehtiyatlar, 34 faizini isә «insan kapitalı» tәmsil edir
sәrvәtin 30 faizini ümumi istehsal fondları, 20 faizini tәbii ehtiyatlar, 50 faizini isә «insan kapitalı» tәmsil edir
sәrvәtin 10 faizini ümumi istehsal fondları, 20 faizini tәbii ehtiyatlar, 70 faizini isә «insan kapitalı» tәmsil edir

432 Yeni malların işlәnib hazırlanmasına istehlakçıların cәlb edilmәsinin nöqsanları hansılardır?

•

intellektual mülkiyyәtin rәqiblәrә tәrәf axını
bir istehlakçının ehtiyaclarına hәddәn artıq yönәlmә riski
istifadәçilәrin işlәnmә prosesinә cәlb edilmәsinin lәngidilmәsi
hamısı
heç biri;

433 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı navatorçudur? 1) İrәlilәmә üsulu 2) Reaktiv üsulu 3) Absorbsion
üsulu (Sürәt

•

1,2
3
2
hamısı
1

434 Hansı alimin matrisindә rәqabәt şәraitindә müvәfәqqiyәtin tәmin edilmәsi yollarını göstәrirlәr?

•

A.I.Priqojinin
M.Porterin
M.Xuçeкanın
Y.P.Morozovun
İ.Anzoffun

435 Mәhsulun yaradılması, istehsalı vә satışı üçün mәsrәflәrin qayıtma müddәti adәtәn neçә ilә
bәrabәrdir?

•

1
3
2
5
4

436 Müәssisәdә hansı şöbә sehrli üçbucaq dan cavabdehlik daşıyır?

•

planlaşdırma şöbәsi
Kordinasiya şöbәsi
Tәşkiletmә şöbәsi
maliyyә şöbәsi
Kontrolinq şöbәsi

437 Reaktiv üsula üstünlük verәn müәssisәlәrә aiddeyildir : 1) Köhnә bazarlada davamlı mәhsullarala
çıxış edirlәr 2) ikinçi yer ilә razılaşırlar 3) hәmişә lider rolunu әllәrindә saxlayırlar 4) novatoçuluğa
meyillidirlәr

•

1,2
3,4
2
hamısı
4

438 Stratifikasiya strategiyasına aiddeyildir?

•

radikal yeni mәhsullararın vә onları istehsal etmәyә qadir yeni texnologiyaların icadına istiqamәtlәnir;
bu cür innovasiyalar fundamantal tәdqiqatdan tutmuş tәtbiqi elmi nailiyyәtlәrin әldә olunmasını da innovasiya
prosesinә daxil edir;
azmәsrәfliliyi, qısamüddәtliyi ilә seçilir;
Belә tәdqiqatlann nәticәsindә alınan radikal yeni mәhsul bazarda özü tәlәbi yarada bilmirsә, onda onu yaradan
monopolist istehsalçı bu tәlәbin yaranması üçün müxtәlif bazarlama strategiyalarından (itәlәmә vә cәlbetmә,
eliminasiya vә s. bazarlama strategiyalan) istifadә edir.
bu istiqamәtdә apanlan tәdqiqatlar müxtәlif sahәlәr üçün kәşflәrlә nәticәlәnir.

439 Yenilik prosesinin әsas mәrhәlәrinә aiddeyildir?
Müәssisәvә daxil olan ideyaların sistemlәşdirilmәsi
Yeni mәhsulun iqtisadi sәmәrәliliyinin tәhlili, marketinq proqramının yaradılması

•

İdeyaların seçilmәsi vә yeni ideyanın әsasında yeni mәhsulun yaradılması
Yeni mәhsulun istehsalatda kütlәvi şәkildә buraxılması haqqında qәrarın qәbul edilmәsi
Yeni mәhsulun istehlak bazarında yoxlanılması

440 İntelektual kapitala aid olanlar hansılardır?

•

Pul vasitәsi kimi qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır; qeyri mülkiyyәt aktivlәri ilә әlaqәdardır;
sahibkarın şәxsi bacarıq vә qabiliyyәtlәri ilә әlaqәdardır
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoşulmaq bacarığıdır
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; istehsal üsulu vә sirlәri ilә
әlaqәdardır; patent vә lisenziyalaşdırma ilә әlaqәdardır
Sahibkarlıq mәharәti vә onun bütün fәaliyyәti ilә әlaәqdardır.
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; Pul vasitәsi kimi
qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır

441 İntelektual mülkiyyәtә aid olanlar hansılardır?

•

Pul vasitәsi kimi qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır; qeyri mülkiyyәt aktivlәri ilә әlaqәdardır;
sahibkarın şәxsi bacarıq vә qabiliyyәtlәri ilә әlaqәdardır
Mәntiqdәn istifadә edәrәk mental fәaliyyәtә qoşulmaq bacarığıdır
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; istehsal üsulu vә sirlәri ilә
әlaqәdardır; patent vә lisenziyalaşdırma ilә әlaqәdardır
Sahibkarlıq mәharәti vә onun bütün fәaliyyәti ilә әlaәqdardır
Rializә olunan layihә ilә әlaqәdardır; şәxsin spesifiki xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır; Pul vasitәsi kimi
qiymәtlәndirilir; nizamnamә kapitalını artırır

442 Texnologiya mübadilәsi nәdir?

•

Bir ölkәdәn digәrinә yeni elmitexniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötürülmәsidir
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur
İstehsal sirlәri ilә әlaqәdar olub, istehsal faktorlarının yeni kominasiyalarından istifadә etmәk demәkdir
İntelektual mülkiyyәtin vә müәlliflik hüququnun qorunmasına dair hüquqi sәnәddir.
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir

443 Lizinq nәdir?

•

Bir ölkәdәn diyәrinә yeni elmi texniki vә istehsaliqtisadi biliklәrin vә tәcrübәnin ötrülmәsidir;
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәdә tutulur;
Mühәndis mәharәti, maşınqayırma demәkdir;
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.

444 Maliyyә lizinqi nәdir?

•

Mühәndis mәharәti, maşınqayırma demәkdir;;
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәdә tutulur;
Müәyyәn qәdәr mәnfәәt gәtirәn icarә üşün götürülәn pul vәsaitinin hissәhissә nәzәrdә tutulmuş müddәtә
ödәnilmәsidir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;

445 Müәyyәn qәdәr mәnfәәt gәtirәn icarә üşün götürülәn pul vәsaitinin hissәhissә nәzәrdә tutulmuş
müddәtә ödәnilmәsidir;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.
Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәdә tutulur;

•

Müәyyәn qәdәr mәnfәәt gәtirәn icarә üşün götürülәn pul vәsaitinin hissәhissә nәzәrdә tutulmuş müddәtә
ödәnilmәsidir;
Maliyyә lizinqinin bir növüdür, orta vә kiçik hәcmli firmalar üçün tәtbiq olunur;

446 Françayzinq nәdir?

•

Maşın,avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәdә tutulur;
Maliyyә lizinqinin bir növüdür, orta vә kiçik hәcmli firmalar üçün tәtbiq olunur;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur.
Müәssisәlәrarası bağlanmış müqavilәlәr әsasında müәyyәn mәhsul vә xidmәtlәr bazarında ticarәt
markasından, әmtәә nişanından, firmanın adından reklam rәmzindәn istifadә edәrәk fәaliyyәt göstәrmәk
imkanıdır;

447 Rәhbәrlәrin praktiki fәaliyyәtindә formalaşan arxetiplәri hansılardır?

•

planlaşdırma mütәxәssisi
hamısı
sahibkar
inzibatçı
lider

448 Lider in innovasiya layihәlәrindә hansı xüsusiyyәtlәri yüksәk qiymәtlәndirilir?

•

yeniliyә can atmaq
insanlarla ünsiyyәtdә olmaq
işin gedişini qabaqcadan duymaq
hamısı
insanın potensial imkanlarını öyrәnmәk vә ondan istifadәyә maraqlandırmaq

449 İnzibatçı nın şәxsi keyfiyyәtlәri hara yönәldilir?

•

hәr bir istiqamәtә
tәşkilatın işinin effektivliyinin
layihәnin reallaşdırılmasına
tәşkilatın uğursuzluğuna
tәşkilatın xarici mühitinin adaptasiyasına

450 Plan mütәxәssisi nә edir?

•

firmanın gәlәcәk fәaliyyәtini optimallaşdırmağa çalışır
tәşkilatı onun qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә nail olmağa istiqamәtlәndirir
әsas resursları firmanın fәaliyyәtinin әnәnәvi sahәlәrindә cәmlәşdirir
heç biri
hamısı

451 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçıları olan әmәkdaşlarının hansı qrupları fәrqlәndirilir?

•

sәrbәst әmәkdaşlar
alternativ heyәt
İnformasiya ulduzları
hamısı
gәnclәr

452 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçılarından olan qızıl yaxalıqlar kimlәrdir?

•

•

peşәkar biliklәrindәn istifadә edilmәsinә sahibkarlıq mövqeyindәn yanaşan yüksәk ixtisaslı alimlәr vә
mütәxәssislәr
yüksәk bilik sәviyyәsinәmalik olan vә innovasiyaya meylli olan mütәxәssislәr
peşәkar biliklәrә malik olan maliyyәçilәr vә menecerlәr
hamısı
peşәkar vәrdişlәrә malik olan mühәndis iqtisadçılar

453 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçılarından olan qızıl yaxalıqlar harada işlәmirlәr?

•

korporasiyalarda
mәslәhәt firmalarında
universitetlәrdә
hamısı
fermer tәsәrrüfatlarında

454 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçılarından olan informasiya ulduzları kimlәrә aiddir?

•

yüksәk ixtisaslı alimlәr vә mütәxәssislәr
bacarıqlı menecerlәr vә rәhbәrlәr
elmitәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәri laboratoriyalarının әsas mütәxәssislәri
hamısı
daima innovasiya edәn sahibkarlar

455 Ştatdankәnar işçilәri cәlb etmәk nәyi mümkün edir?

•

bazarda rәqiblәrә çatmağı
rәqiblәrdәngeri qalmağı
rәqiblәr qarşısında üstünlüyә nail olmağı
heç biri
hamısı

456 İnnovasiya bölmәlәrinin formalaşmasında butleqerlik nәdir?

•

gizli iş
plandan әlavә layihәlәr üzәrindә xәlvәti iş
qaçaqmalçılıq şәklindә ixtiraçılıq
heç biri
hamısı

457 Şirkәtlәrin risk bölmәlәri kimlәr tәrәfindәn yaradılır?

•

iri korporasiyalar
fermer tәsәrrüfatları
kiçik müәssisәlәr
konsernlәr
sәhmdar cәmiyyәtlәr

458 Şirkәtlәrin risk bölmәlәri hansı mqәsәdlә yaradılır?

•

әn yeni texnologiyaların mәnimsәnilmәsi
iqtisadi sosial proqnozlaşdırma
istehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilmәsi
heç biri
elmitәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәrinin sabitlәşdirilmәsi

459 Şirkәtlәrin risk bölmәlәri hansıdır?

•

ixtisaslaşdırılmamaış kiçik istehsalatlardır
avtonom idarә edilәn ixtisaslaşdırılmış kiçik istehsalatlardır
ixtisaslaşdırılan kiçik müәssisәlәrdir
sәhmdar cәmiyyәtlәridir
avtonom idarә edilmәyәn şirkәtlәrdir

460 Riskli firma dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

hamısı
ciddi risklә әlaqәdar olan innovasiya layihәsini hәyata keçirmәyәn müәssisә
risklә әlaqәli olan müәssisәlәr
ciddi risklә әlaqәdar olan innovasiya layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan müәssisә
ciddi risklә әlaqәdar olmayan innovasiya layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan müәssisә

461 Vençur firmalar necә yaradılır?

•

yeni mәhsul istehsalında vәsaitlәri olmayan bir neçә nәfәrlik qrupun investorlarla әlaqәyә girmәsi ilә
yeni ideyanın praktiki tam reallaşdırılması ilә
yeni texnologiya sahәsindә orijinal ideyaya malik qrupun istehsalı tәşkil etmәsi ilә
ciddi risklә әlaqәdar olan innovasiya layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan müәssisә
hamısı

462 Eksplerent firmaların rәqabәt zamanı istifadә etdiklәri güc amillәri hansılardır?

•

xüsusi bazara uyğunluq
yeniliklәrin zamanı qabaqlaması
yüksәk mәhsuldarlıq
innovativ
çeviklik, çoxluq

463 Patiyent firmaların rәqabәt zamanı istifadә etdiklәri güc amillәri hansılardır?

•

xüsusi bazara uyğunluq;
yeniliklәrin zamanı qabaqlaması
yüksәk mәhsuldarlıq
innovativ
çeviklik, çoxluq

464 Violent firmaların rәqabәt zamanı istifadә etdiklәri güc amillәri hansılardır?

•

xüsusi bazara uyğunluq
yeniliklәrin zamanı qabaqlaması
yüksәk mәhsuldarlıq
innovativ
çeviklik, çoxluq

465 Aşağıdakılardan hansı kollektiv ekspert qiymәtlәndirilmәsi metoduna aid deyil?

•

beyin hәmlәsi
delfi metodu
morfoloji metod
“635” metodu
komissiya metodu

466 İnnovativ sahibkarlıq formaları hansılardır?

•

Eksplerent firmalar
Patiyent firmalar
Violent firmalar
Hamısı
Kommutant firmalar

467 İnnovativ sahibkarlıq fәaliyyәtinә hansı tәdbirlәr aid deyil?

•

İstehsalın idarәetmә sisteminin dәyişmәsi
Mәhsul dizaynı vә qablaşdırmanın tәkmillәşdirilmәsi
Әmәyin mühafizәsinin düzgün tәşkili
Kapital dövriyyәsi müddәtinin qısaldılması
Marketinq tәdqiqatları nәticәlәrinә tez reaksiya verilmәsi

468 Kommutant firmalar reklam fәaliyyәtini necә hәyata keçirirlәr?

•

xüsusilәşdirilmiş
standart
yerli
heç birini
kütlәvi

469 Patiyent firmalar reklam fәaliyyәtini necә hәyata keçirirlәr?

•

xüsusilәşdirilmiş
standart
yerli
heç birini
kütlәvi

470 Violent firmalar reklam fәaliyyәtini necә hәyata keçirirlәr?

•

xüsusilәşdirilmiş
standart
yerli
heç birini
kütlәvi

471 Strateji innovatika üçün kim tәlәb olunur?

•

menecer
mühәndisiqtisadçı
lider
mühasib
biznesmen

472 Komutant firmaların istehsal profili necә müәyyәn edilir?

•

Universal, kiçik
kütlәvi;
Xüsusilәşdirilmiş
Heç biri.
Tәcrübәvi;

473 Patiyent firmaların istehsal profili necә müәyyәn edilir?

•

Universal, kiçik
Xüsusilәşdirilmiş
kütlәvi;
Tәcrübәvi;
Heç biri

474 Violent firmaların istehsal profili necә müәyyәn edilir?

•

Universal, kiçik
Xüsusilәşdirilmiş;
Tәcrübәvi;
kütlәvi;
Heç biri.

475 Exsplerent firmaların istehsal profili necә müәyyәn edilir?

•

Tәcrübәvi;
Universal, kiçik
Xüsusilәşdirilmiş;
kütlәvi;
Heç biri.

476 Kommutant firmalar hansı tәlәbata xidmәt edirlәr?

•

innovativ;
kütlәvi, amma qeyristandart;
lokal, standart
kütlәvi standart;
lokal (yerli);

477 Patiyent firmalar hansı tәlәbata xidmәt edirlәr?

•

kütlәvi standart
lokal, standart
kütlәvi, amma qeyristandart
innovativ;
lokal (yerli);

478 Violent firmalar hansı tәlәbata xidmәt edirlәr?

•

lokal, standart
innovativ;
kütlәvi, amma qeyristandart
kütlәvi standart;
lokal (yerli);

479 Eksplerent firmalar hansı tәlәbata xidmәt edirlәr?

•

innovativ;
kütlәvi standart;
lokal (yerli);
lokal, standart.
kütlәvi, amma qeyristandart

480 Kommutant firmaların rәqabәt zamanı istifadә etdiklәri güc amillәri hansılardır?

•

•

çeviklik, çoxluq
yüksәk mәhsuldarlıq
xüsusi bazara uyğunluq;
innovativ
yeniliklәrin zamanı qabaqlaması

481 V.P.Kabaidzenin konsepsiyasına nәlәr aiddir?

•

İSOda әn yüksәk keyfiyyәtli yeni texnikanın sürәtlә işlәnib hazırlanması vә istehsalı
emal mәrkәzlәri buraxılışına keçilmәsi
rәqәmli proqramlı idarә edilәn dәzgahların istehsalı
hamısı
dünya bazarının çıxışın yaradılması

482 Hansı V.P.Kabaidzenin konsepsiyasına aid deyil?

•

emal mәrkәzlәri buraxılışına keçilmәsi
dünya bazarına çıxışın yaradılması
bütün İBM korporasiyalarında modellәşdirmә
heç biri
rәqәmli proqramlarda idarә edilәn dәzgahların istehsalı

483 V.P.Kabaidze hansı prinsipi irәli sürdü?

•

mobil istehsala dayanıqlı tәşkilat
mobil istehsala vә texnologiyaya modil tәşkilat
mobil istehsala mobil texnologiya
heç biri
mobil texnologiyaya mobil tәşkilat

484 Hansı Layihә idarәetmә texnologiyasının geniş yayıldığı sәviyyәlәrdәn deyil?

•

dövlәt sәviyyәsindә
regional sәviyyәdә
makro –iqtisadi sәviyyәdә
heç biri
müәssisә sәviyyәsindә

485 Dövlәt sәviyyәli layihә nәdemәkdir?

•

yalnız müәyyәn sәviyyәli mövqedәn mәqsәdliproqram idarәetmәsidir
müәssisәdә mәqsәdliproqram idarәetmәsidir
çoxsәviyyәli mövqelәrdәn mәqsәdliproqram tәnzimlәnmәsidir
heç biri
çüәyyәnproblemin hәllidir

486 Beynәlxalq layihәlәrin idarә edilmәsi Assosasiyası nә vaxt yaradılıb?

•

1955
1975
1965
1995
1980

487 Qәrәrgahı Surixdә yerlәşәn İNTERNETdә Rusiyanı 1990cı ilin oktyabrından hansı assosiasiya

tәmsil edir?

•

SOVET
SOVENT
SOVNET
heç biri
SOVTEN

488 Rusiyada vә Şәrqi Avropada layihәlәrin idarәedilmәsi Beynәlxalq simpoziumu harada keçirildi?

•

London
Moskva
Minsk
Berlin
Kiev

489 İnnovasiya prosesi hansı hüdudlarda keçirilә bilәr?

•

yerli
dövlәt
regional
hamısı
dövlәtlәrarası

490 İnkişaf etmiş korporasiya strukturlarında mәxsusi innovasiya bölmәlәrinin formalaşması neçә
sәviyyәdә baş verir?

•

3
5
4
2
1

491 Amerika iqtisadçı¬larının hesablamalarına görә bazara çıxarılan yeniliklәrin müvәffәqiyyәt
qazanmaq ehtimalı aşağıdakı kimidir

•

70%dәn çoxu
50%dәn çoxu
20%dәn çoxu
100%i
60%dәn çoxu

492 ABŞnın 120 şirkәtindә aparılmış tәdqiqatların nәticәlәrinә görә aparılan bütün tәcrübә
konstruktor işlәmәlәrin neçә faizi yeni mәhsula çevrilmir?

•

70%dәn çoxu
65%dәn çoxu
20%dәn çoxu
100%i
60%dәn çoxu

493 Amerika şirkәtlәrindә yeni mәhsul layihәlәrinin neçә faizi kommersiya istehsalı mәrhәlәsinә
çatır?
70%dәn çoxu

•

•

65%i
15%i;
45%i
60%i

494 Bazara çıxarılan yeni mәhsul növlәrinin neçә faizi istehlakçılar tәrәfindәn qәbul olunur?

•

70%dәn çoxu
62%dәn çoxu
22%dәn çoxu
100%i
12%dәn çoxu

495 İstehsalda innovasiyaların mәqsәdinә aşağıdakılardan hansı aid ola bilәr?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir
Yeni mәhsulun yaradılması, yeni texnologiyaların istifadәsi, yeni istehsal idarәetmә metodlarının tәtbiqi
istehsaltexniki siyasәtin işlәnib hazır¬lan¬ması üzrә şuralar, komitәlәr vә işçi qrupları ilә koordinasiyanı
tәmin edir
mәqsәddәn asılı olan sahәlәrdә innovasiyaların mәrhәlәmәrhәlәhәyata keçirilmәsidir

496 Yeni mәhsullar bölmәsinin vәzifәlәri hansılardır?

•

müәssisәdә innovasiya fәaliyyәtinin кoordinasiya¬sını, mәqsәd vә texniкi inкişaf istiqamәtlәrinin
razılaşdırılmasını, n¬no¬vasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasını, tәtbiqinә nәzarәt edilmәsini tәmin edir;
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrкәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir;
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәmin edir;
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәк üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrкәzi xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir;
in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәк¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
кonкret tәкliflәr ver¬mәк¬dәn ibarәtdir;

497 Vençur bölmәlәrinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәк¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
кonкret tәкliflәr ver¬mәк¬ üçün tәşkil edilir;
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrкәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir;
iri şirкәtlәrdә xüsusi «risк кapitalı» fondu¬nun yaradılması әsasında tәşкil edilir
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәк üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrкәzi xidmәtin tәşkilidir.
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәşkil edir;

498 Tәşkilatın daxili mühiti müfәssәl tәhlil edilәrkәn onun innovasiya potensialının
qiymәtlәndirilmәsi sxemi necәdir?

•

tәşkilatın inkişaf probleminin tәviri vә tәşkilati potensialın qiymәtlәndirilmәsi
qarşıya qoyulan innovasiya mәsәlәsi üçün resurs potensialının vә fәaliyyәtin nәzәrdә tutulan nәticәlәrinә nail
olmaq qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
problemin hәlli proqramına daxil olan mәsәlәnin qoyuluşu vә fәaliyyәtin sistem modelinin tәsviri
hamısı
tәşkilatın potensialının onun qarşıya qoyduğu mәsәlәlәri hәll etmәyә hazır olmasının inteqral qiymәtinin
müәyyәn edilmәsi

499 Yüksәk keyfiyyәtli diaqnostik tәhlildә hansı zәruri şәrtdir?

•

seçilmiş diaqnostik parametrlәrin qiymәtlәri haqqında informasiyanın dәqiqliyi

seçilәn diaqnostik parametrlәrin qiymәtlәrinin tәhrif olunması
istehsal daxili ehtiyyatların aşkar edilmәsi
heç biri
seçilmiş diaqnostik parametrlәrin qiymәtlәri haqqında informasiyanın tәxminiliyi

500 Aşağıdakılardan çıxış parametrlәrinә aid olmayanı göstәrin

•

yerinә yetirilmiş işlәrin müddәti
işlәrin götürülmәsi ilә bağlı mәsrәflәr
mәhsulların, xidmәtlәrin layihәlәrin sәviyyәsi,keyfiyyәti
iqtisadi sosial proqnozlaşdırma
әmәkdaşların işdәn çıxması vә yerdәyişmәsi

501 Göstәrilәnlәrdәn hansı giriş parametrlәrinә daxilidir?

•

görülmüş işlәrin hәcmi
sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti
qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi
heç biri
biznes inkubatorları

502 Hansı sәbәblәr tәşkilatın innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsinә diaqnostik yanaşmalardan
istifadәni zәruri edir?

•

sistemli tәhlil aparmağı bacaran mütәxәssislәrin olmaması
tәşkilat haqqında informasiyanın istifadә etmәk imkanının olmaması
tәşkilat haqqında informasiyanın olmaması
müddәtlәrin mәhdud olması
hamısı

503 Amerika iqtisadçı¬larının hesablamalarına görә bazara çıxarılan yeniliklәrin müvәffәqiyyәt
qazanmaq ehtimalı aşağıdakı kimidir:

•

70%dәn çoxu;
50%dәn çoxu;
20%dәn çoxu;
100%i
60%dәn çoxu;

504 Diskotlaşdırma әmsalı hşmişә nәdәn az olmalıdır?

•

1dәn
0dan
2dәn
1.5dәn
4dәn

505 Gәlәcәk vә cari dәyәr arasında fәrq necә adlanır?

•

Diffuziya mәrhәlәsi
Stratifikasiya
diskotlaşdırma
differensasiya
elminasiya

506 Ixtisaslaşdırılmış bölmәlәrin vәzifәlәri hansılardır?

•

in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәк¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
кonкret tәкliflәr ver¬mәк¬dәn ibarәtdir;
yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrкәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir;
vençur bölmәlәrin vә innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdıran xüsusi fondların yaradılmasını tәmin edir;
texniкi siyasәtin işlәnib hazır¬lan¬ması üzrә şuralar, кomitәlәr vә işçi qrupları ilә koordinasiyanı tәmin edir.
Innovasiya fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәк üçün ayrıayrı mәhsullar üzrә mәrкәzi xidmәtin yaradılmasını tәmin
edir;

507 Aşağıda verilәn hansı işgüzar tәrәfdaşlar qrupu tәşkilatlarıdır ? 1) rәqiblәr

•

Porterin marketinq analizidә
Steykholder analizindә
PEST analizidә
hamısında
7S analizindә

508 Porterin әsas strategiyası vә onların tәşkilatı tәlәblәrinә aiddeyildir?

•

Әsas strategiya
Ümum tәşkilati tәlәblәr
Tәlәb olunan vә bacarıqlar vә ehtiyatlar
heç biri
hamısı

509 Rәhbәrliyin ümumi dәyәrinә aiddeyildir?

•

Kapital qoyuluşunun tәnzimlәnmәsi vә sәrmayәyә daxil olmalar
Güclü bazarlama aparma bacarığı
Texniki bacarığın artma prosesi
heç biri
Ucuz mәhsulun bölüşdürmә sistemi

510 Ssenarilәr portfelinә aiddeyildir?

•

Müәssisәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateyi proqramların yaradılmasında istifadә olunur
Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli, hәmçinin müәyyәn vә qeyri müәyyәn gәlәcәk üçün hazırlanır
İnnovasiya inkişaf ssenarilәri müxtәlif variantlarda hazırlanır
hamısı
Eyni alternativ variantları özündә cәmlәşdirir

511 Tәlәb olunan bacarıqlar vә ehtiyatlara aiddir?

•

Güclü qiymәt nәzarәti
Әmәyә intensiv nәzarәt
Teztez aparılan vә xırdalıqlara nәzarәt
Tәşkilatın operativliyi
Dәqiq kәmiyyәt

512 Ümum tәşkilati tәlәblәrә aiddeyildir?

•

Güclü qiymәt nәzarәti
Әmәyә intensiv nәzarәt
Teztez aparılan vә xırdalıqlara nәzarәt
Tәşkilatın operativliyi

Dәqiq kәmiyyәt

513 Yeni mәhsulların effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi metodları hansılardır?

•

eкspert mülahizәlәri vә gözlәnilәn mәnfәәt normasının müәyyәn edilmәsi;
gözlәnilәn mәnfәәtin dina¬miкasının qiymәtlәndirilmәsi vә ya bir sıra amillәri nәzәrә almaqla qiymәtlәr
şкalasından istifadә edilmәsi;
ehtimal yanaşma;
Hamısı.
çoxölçülü qiymәt meyyarı

514 Xarici tәsir analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt aprdığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir;
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir;
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir.
Hәrbir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
stratrji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir;

515 İnnovasiya layihәlәrinin smetasmın tәrtib olunmasında, onun idara olunmasında vә xәrclәrin
hәddi aşmamasının qabağını almaq üçün hansı metoddan istifadә olunur?

•

proqnozlaşdırma metodlarından
heç biri
proqramlaşdırma metodlarından
planlaşdırma metodlarından
idaraolunma metodlarından

516 Mәhsul bazarlama daxil mühit analizi elementlәrinә aiddeyildir?

•

Yeni mәhsul
Yeni mәhsulun yaradılmasına cәkilәn maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
Texniki vә texnoloyi inkişaf xarakteristikalarından istifadә etmә
Yeni mәhsula siyasi tәsirlәr
Yeni mәhsulun yaradılmasına sövq edilәn porsonalın tәtqiqi

517 Mәrkәzlәşmә әlamәtlәrinә aiddeyildir?

•

Strateyi mәqsәdlәrin birbaşa hәyata keçrilmәsindә iştirak edәn vә yuxarıda sa
Güclü bazarlama aparma bacarığı
Stratetyi mәqsәdlәrin birbaşa hәyata keçrilmәsindә iştirak edәn vә yuxarıda sadalanan siyasi istiqamәtlәrin
kombinasiyası
Hec biri
Hamısı

518 Makromühit hansı strateji zonaların mәcmusu kimi tәsәvvür edilir?

•

kapital qoyuluşlarının strateji zonaları
xammal vә madditexniki resursların strateji zonaları
texnologiyaların vә informasiya resurslarının strateji zonaları
әmәk resurslarının strateji zonaları
hamısı

519 Müәssisәlәrdә tәtbiq olunmaq üçün tәklif olunan innovasiya layihәlәrinin vahid göstәricilәr
sisteminin parametirlәrinә aiddeyildir?

•

Yeni metodların tәtbiqi nәticәsindә görülmuş işlәrin hәcminin hesablanması;
Zaman faktorlarının nәzәrә alınması;
İnnovasiyaların keyfiyyәt parametrlәrinin seçilmәsi;
Müqayisәlәrin dәyişdirilmәsi
Qiymәt vә tariflәrin sәviyyәsi;

520 Porter anazinin әsas suallarından deyil:

•

biz indi haradayıq?
rәqib hansı ehtimal olunan addımları vә ya dәyişikliklәri öz strategiyasında nәzәrә alacaqdır?
rәqibimiz öz indiki vәziyyәti ilә razılaşırmı?
rәqib tәrәfindәn cavab olaraq әn böyük vә әn sәmәrәli tәdbirlәri hansı yolla vә necәәldәedәbilәrik?
rәqibin әn zәif nöqtәsi nәdәdir?

521 A,B,Cvahidlәri üzrә müәssisәnin strateji mövqeyinin tәhlili hansı analiz üçün xarakteriqdir?

•

Ssenarilәr analizi
Porterin marketinq analizi
Xarici tәsir analizi
Steykholder analizi
PEST analizi;

522 7S analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir
Tәhlil edilmәsi vacib olan 7 elementin baş hәriflәridir
7 faktor üzrә müәssisәnin nәzarәt fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә strateji
fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

523 Porterin marketinq analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Bu analiz vasitәsi ilә müәssisәnin bazar qiymәtlәri vә әldә olunacaq dәyәrlәrinin yoxlamaq, tәhlil etmәk vә
proqnozlaşdırmaq mümkündür
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

524 Mәhsul bazarlama daxili mühit analizi necә әsas elementinin tәdqiqinә arxalanır?

•

3
4
5
6
1

525 A,B,Cvahidlәri üzrә müәssisәnin strateji mövqeyinin tәhlili hansı analiz üçün xarakteriqdir?

•

Ssenarilәr analizi;
Porterin marketinq analizi;
Xarici tәsir analizi;
Steykholder analizi
PEST analizi;

526 Aşağıda verilәn hansı analizә aiddir: 1)Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji
proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji inkişaf planına daxil edilir

•

Ssenarilәr analizi;
Porterin marketinq analizi;
Xarici tәsir analizi;
Steykholder analizi.
PEST analizi;

527 Aşağıda verilәn hansı analizә aiddir: 1) SWOT analizi, 7S analizi, Porterin marketinq analizi,
Steykholder analizi

•

xarici mühit anlayışıdır
Xarici mühit anlayışdır vә onu müәyyәn edәn analizlәrdir
Daxili mühit anlayışıdır vә onu müәyyәn edәn analizlәrdir
Heç biri
Hamısı

528 Aşağıda verilәnlәr hansı tәhlil hasitәsi ilә hәyata keçirilir? A) firmanın potensialının güclü
cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi B) firmanın potensialının zәif cәhәtlәrinin tәyin edilmәsi C) xarici
mühitin firmaya yaratdığı imkanların müәyyәn edilmәsi D) kәnar mühitin firma üçün yaratdığı
tәhlükәlәrin aşkar edilmәsi

•

SWOT analizinә aiddir
Porterin marketinq analizinә aidir
Heç biri
“7S” analizinә aiddir
Steykholder analizinә aiddir

529 Ssenarilәr analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir;
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin inkişaf ssenarisi strateji proqramları müәyyәnlәşdirilir. İdarәetmә fәaliyyәtinin
operativ vә strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

530 SWOT analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir

Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

531 7 S analizinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

system
staff
structure
hamısı
strategy

532 7 S analizinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

system
staff
structure
social
strategy

533 İnnovasiya mühitinin tәhlilindә sistemli vә mәqsәdli tәhlillәr kimi daha hansı tәhlillәrdәn istifadә
edilir?

•

sistemli vә situasiyalı
operativ
situasiyalı vә SWOT
heç biri
diaqnostik

534 PEST analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

535 Xarici tәsir analizi nәdir?

•

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәt apardığı bir neçә müәssisәnin strateji mövqelәrini
dәqiqlәşdirәn, innovasiya münasibәtlәrini tәhlil edәn analizdir;
Müәssisәnin innovasiya inkişafı vә marketinq strategiyası hazırlananda tәhlil üçün istifadә olunan analizdir
Müәssisiәnin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadә olunur vә strateji
inkişaf planına daxil edilir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini tәhlil edәn
analizdir
Hәr bir faktor üzrә müәssisәnin idarәetmә fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirir. İdarәetmә fәaliyyәtinin operativ vә
strateji fәaliyyәtini tәhlil edәn analizdir

536 SWOT tәhlili matrisi neçә vektor üzrә qurulur?

•

2
5

3
7
4

537 Tәşkilatın xarici mühitinin strukturunda hansı mühitlәri fәrqlәndirirlәr?

•

makro vә mikro mühitlәri
xarici mühiti
makromühiti
mezomühiti
mikromühiti

538 Makro mühitin tәhlilindә tәhlilin obyekti nәdir?

•

daxili makromühit sahәlәri
innovasiya makromühiti
xarici makromühit sahәlәri
hamısı
xalq tәsәrrüfatı sahәlәri

539 İnnovasiya menecmenti hansı sahәlәrdә firmaların elmitexniki vә istehsal fәaliyyәtinin әsas
istiqamәtlәrini müәyyәn edir?

•

yeni mәhsullar işlәnib hazırlanması vә tәtbiq edilmәsi
әnәnәvi mәhsul növlәri istehsalının daha da inkişaf etdirilmәsi
buraxılan mәhsulun modernlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdi¬rilmәsi;
hamısı
köh¬nәl¬miş mәhsulların istehsalatdan çıxarılması

540 Firma üzrә innovasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

innovasiya problemini ideyadan seriyalı mәhsul istehsalına qәdәr kompleks şәklindә hәll
innovasiya fәaliyyәtinin plan vә prqramının işlәnib hazır¬lanma¬sı;
fәaliyәtinin ixtisaslı heyәtlә tәmin edilmәsini;
innovasiya fәaliyyәti prqramının material vә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsini;
Heç biri
innovasiya

541 Elmi texniki inqilabın ikinci әlamәti :

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir.
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır
hamısı
elmi informasiyaların yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi,saxlanması,mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiyaәsasında qurulmasıdır

542 Elmi texniki inqilabın ücüncü әlamәti :

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir.
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır
hamısı

elmi informasiyaların yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi,saxlanması,mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiyaәsasında qurulmasıdır

543 Elmi texniki inqilabın dördüncü әlamәti :

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir.
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır
hamısı
elmi informasiyaların yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi,saxlanması,mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiyaәsasında qurulmasıdır

544 Elmi texniki inqilabın beşinci әlamәti :

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir.
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır
hamısı
elmi informasiyaların yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi,saxlanması,mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiyaәsasında qurulmasıdır

545 Elmi texniki inqilabın birinci әlamәti :

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsidir.
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsidir
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır
heç biri
elmi informasiyaların yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi,saxlanması,mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiyaәsasında qurulmasıdır

546 Texnoloji konstruktor işlәrindәn әvvәl aparılan tәtbiqi elmitexniki işlәmәlәrin mәqsәdlәri nәdir?

•

ictimai istehsalın tәlәbatının tәmin edilmәsi vә mәnfәәtin azaldılması
iqtisadiyyatın nәqliyyat vә tikinti sektorunun inkişaf etdirilmәsi
iqtisadiyyatın bu vә ya digәr tәlәbatının tәmin edilmәsi vәişsizliyin aradan qaldırılması
hamısı
ictimai istehsalın iqtisadiyyatın bu vә ya tәlәbatının tәmin edilmәsi metodunun kәmiyyәt xarakteristikalarının
müәyyәn edilmәsi

547 Texnoloji yönümlü tәtbiqi elmitexniki işlәmәlәr nәticәsindә nә tәmin edilir?

•

yeni texnoloji ukladın hakimmövqeyi
milli sәrvәtlәrin artması
ölkәnin iqtisadi potensialının yüksәlmәsi
heç biri
hamısı

548 Texnoloji yönümlü tәtbiqi elmitexniki işlәmәlәr nәticәsindә nә tәmin edilir?

•

elmi texniki tәrәqqinin sürәtinin azalması
yeni texnoloji ukladın hakim mövqeyi
milli sәrvәtlәrin artması
hamısı
ölkәnin iqtisadi potensialının yüksәldilmәsi

549 Hansı halda texnoloji istiqamәtli elmitexniki işlәmәlәrin aparılması hesabına iqtisadiyyat
sәmәrәli inkişaf yoluna çıxarılır?

•

mәmulatların daha yüksәk istismar göstәricilәri tәmin edildikdә
material mәsrәflәri azaldıqda
Әmәk mәsrәflәri azaldıqda
heç biri
hamısı

550 Elmi texniki işlәmәlәrin tәtbiqinin üçüncü mәrhәlәsindә hansı işlәr aparılmır?

•

qabaqcıl layihәlәrin işlәnib hazırlanması
eskiztexniki layihәlәşdirmә
tәcrübi nümunәlәrin hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi
biznes planların işlәnmәsi
işçi konstruktor sәnәdlәrinin buraxılması

551 İnnovasiya layihәsinin parametridir:

•

hamısı
Yeni metodların (texnologiya, avadanlıq vә s.) tәtbiqi nәticәsindә görülmüş işlәrin hәcminin hesablanması
İnnovasiyaların keyfiyyәt parametrlәrinin seçilmәsi;
Qiymәt vә tariflәrin sәviyyәsi, әmәyin ödәnilmәsi şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Zaman faktorunun nәzәrә alınması;

552 İnnovasiya layihәsinin parametri deyil:

•

innovasiya fәaliyyәtinin koordinasiyası;
Qiymәt vә tariflәrin sәviyyәsi, әmәyin ödәnilmәsi şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Zaman faktorunun nәzәrә alınması
İnnovasiyaların keyfiyyәt parametrlәrinin seçilmәsi;
Yeni metodların (texnologiya, avadanlıq vә s.) tәtbiqi nәticәsindә görülmüş işlәrin hәcminin hesablanması

553 Layihәlәrin ekspertizasının әsas istiqamәti hansıdır?

•

Layihәnin әsaslı uzunmüddәtliyi;
İnflyasiya itkisindә sığortalanma nöqteyinәzәrindәn layihәlәr müqayisә edilir;
Ödәmә müddәtinin qısalığı
Daha әlverişli alternativin olmaması;
İnflyasiya itkisi risqinin minimallığı;

554 Layihәlәrin ekspertizasının әsas istiqamәtlәri hansılardır?

•

hamısı
Gәlirlәrin stabilliyi öyrәnilir;
İnvestisiyanın ödәmә periodu müqayisә olunur;
İnflyasiya itkisindә sığortalanma nöqteyinәzәrindәn layihәlәr müqayisә edilir;
Layihәnin orta illik rentabelliyi bank kreditinin orta investisiya qoyuluşu ilә müqayisә edilir

555 İnvestisiya qәrarlarının әsas kriteriyaları
Daha әlverişli alternativin olmaması;
İnflyasiya itkisi risqinin minimallığı;
Ödәmә müddәtinin qısalığı;
Layihәnin әsaslı uzunmüddәtliyi

•

•

hamısı

556 İnvestisiya qәrarlarının әsas kriteriyası deyil

•

Layihәnin әsaslı uzunmüddәtliyi
Ödәmә müddәtinin qısalığı;
İnflyasiya itkisi risqinin minimallığı;
Layihәnin orta illik rentabelliyi bank kreditinin orta investisiya qoyuluşu ilә müqayisә edilir;
Daha әlverişli alternativin olmaması;

557 İnnovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşmә sisteminin elementidir:

•

İnnovasiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün maliyyә vәsaitlәrinin cәlbetmә mәnbәlәri (maliyyә prosesi);
hamısı;
Mobilizasiya olunmuş sәrmayәnin (kapitalın) yerlәşdirmә siyasәti (prinsip vә әmәliyyatları);
İnvestisiya üzrә nәzarәt mexanizmi;
Müxtәlif mәnbәlәrdәn cәlb olunan maliyyә vәsaitlәrinin toplanması

558 İnnovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirmәsinin әsas vәzifәsidir:

•

qeyrisәmәrәli sferada maliyyәlәşdirmәnin qarşısını almaqdır;
innovasiya fәaliyyәtinin yeni istiqamәtlәri üzrә maliyyәlәşdirmәnin yeni mәnbәlәrinin açmaqdır
İnnovasiya prosesinin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtinin mәqsәdi ilә pul vәsaitlәri, maliyyә fondlan, maliyyә
strukturları, arasındakı mütәnasibliyi tapmaqdır;
hamısı
novatorsahibkarın gәlir vә mәsrәflәri arasında uyğunsuzluğun nizama salınmasıdır;

559 İnnovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirmәsinin әsas vәzifәsi deyil:

•

İnnovasiya prosesinin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtinin mәqsәdi ilә pul vәsaitlәri, maliyyә fondlan, maliyyә
strukturları, arasındakı mütәnasibliyi tapmaqdır;
infrastrukturun yaradılması
innovasiya fәaliyyәtinin yeni istiqamәtlәri üzrә maliyyәlәşdirmәnin yeni mәnbәlәrinin açmaqdır
qeyrisәmәrәli sferada maliyyәlәşdirmәnin qarşısını almaqdır
novatorsahibkarın gәlir vә mәsrәflәri arasında uyğunsuzluğun nizama salınmasıdır;

560 Tәcililik prinsipi

•

innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır;
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur;
Gәlәcәkdә iqtisadiyyatın bütün sferalarını әhatә edәn innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirmә prinsipidir. Bu
vasitә, xüsüsilә o zaman
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur

561 Qarışıq maliyyәlәşdirmә prinsipi
maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur
Gәlәcәkdә iqtisadiyyatın bütün sferalarını әhatә edәn innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirmә prinsipidir. Bu
vasitә, xüsüsilә o zaman
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr

•

innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır;
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur;

562 Müәyyәn vaxt әrzindә bölüşdürmә mexanizmi prinsipi:

•

maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur
Gәlәcәkdә iqtisadiyyatın bütün sferalarını әhatә edәn innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirmә prinsipidir. Bu
vasitә, xüsüsilә o zaman
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur;

563 Qaytarma prinsipi:

•

maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur
Gәlәcәkdә iqtisadiyyatın bütün sferalarını әhatә edәn innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirmә prinsipidir. Bu
vasitә, xüsüsilә o zaman
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır;
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur;

564 Sürәtli verim prinsipi:

•

maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur
Gәlәcәkdә iqtisadiyyatın bütün sferalarını әhatә edәn innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirmә prinsipidir. Bu
vasitә, xüsüsilә o zaman
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur;

565 Qayıdış prinsipi:

•

maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur
Pul vәsaitlәri әlavә dәyәr vә ya faiz dәrәcәlәri ilә vә ya mәnfәәtlә birgә öz sahibinә qayıtmalıdır;
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır;
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur;

566 Ödәmә prinsipi

•

maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur

•

Pul vәsaiti әlavә dәyәr vә ya әlavә mәnfәәt dәrәcәsi ilә birgә qayıtmalıdır;
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır
Bu prinsipә әsasәn dövlәt büdcәsindә investisiya layihәlәrinin müsabiqә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün
hәr il müәyyәn hәcmdә kommersiya strkuturları üçün pul vәsaiti ayrılır vә dövlәtin payı 20 %dәn artıq olmur

567 Tәvәqqesizlik prinsipi:

•

maliyyә vәsaitlәri ya artıq mövcud vә realizә mәrhәlәsindә olan innovasiya layihәlәrinә qoyulur vә ya bir sıra
әhәmiyyәtsiz dәyişiklik tәlәb edәn innovasiya layihәlәrinә cәlb olunur
Pul vәsaiti әlavә dәyәr vә ya әlavә mәnfәәt dәrәcәsi ilә birgә qayıtmalıdır;
investisiyaya yönәlmiş pul vәsaitinin әlavә dәyәr artımı vә mәnfәәti ilә birgә qayıdış әmsalı vә ya material
әmtәә şәklindә olmayan, iqtisadiyyatın sәmәrәli inkişafına dolayı yolla tәsir edәn effekt şәklindә ola bilәr
innovasiya layihәlәrinә cәlb olunan pul vәsaitlәri nә qәdәr mümkünsә, bir o qәdәr tez dövriyyәyә qoşulub tez
qayıtmalıdır
Müәyyәn dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrindәn innovasiyaların inkişafı üçün pul ayrılır vә bu vәsaitin
qayıdış dәyәri nәzәrә alınmır.

568 İnnovasiya planı nәdir?

•

elmiteхniki nailiyyәtlәrin mәnimsәnilmәsi vә istehsalın tәzәlәnmәsi әsasında mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin
artırılmasını tәmin edәn innovasiya aktivliyinin yüksәldilmәsinә kömәk göstәrilmәsi;
yenilikçilәrin, хüsusәn kiçik sahibkarlığın dövlәt tәrәfindәn hüquqi qorunması vә dәstәklәnmәsi
müasir teхnologiyaların әsasını tәşkil edәn innovasiyaya hәrtәrәfli dәstәk verilmәsi;
yenilikçilәrә dövlәt tәrәifndәn vergi, kredit, gömrük, amortizasiya, arenda güzәştlәrinin yaradılması.
tәsdiq olunmuş vençur layihәsidir

569 Diffuziya mәrhәlәsinә aiddir:

•

İnnovasiya prosesinin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtinin mәqsәdi ilә pul vәsaitlәri, maliyyә fondlan, maliyyә
strukturları, arasındakı mütәnasibliyi tapmaqdır;
Qiymәtli kağızlann buraxılması vә onların birjalarda satışının tәmin edilmәsi;
novatorsahibkarın gәlir vә mәsrәflәri arasında uyğunsuzluğun nizama salınmasıdır;
infrastrukturun yaradılması
innovasiya fәaliyyәtinin yeni istiqamәtlәri üzrә maliyyәlәşdirmәnin yeni mәnbәlәrinin açmaqdır

570 Mühafizәkarlıq mәrhәlәsinә aiddir:

•

İnvestisiya layihәlәrini hәyata keçirmәk üçün pul vәsaitlәrinin cәlb olunması;
İnvestisiya vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәk üçün onun işlәnilmә prosedurası vә mexanizmlәrinin
yaradılması;
İnvestisiya mәnbәlәrinin bir yerә yığılması;
hamısı
İnvestisiya vәsaitlәrindәn düzgün istifadәni tәmin etmәk üçün onlara nәzarәt vә idarәetmә mexanizmlәrinin
tәtbiq edilmәsi;

571 Mühafizәkarlıq mәrhәlәsinә aid deyil:

•

İnvestisiya layihәlәrini hәyata keçirmәk üçün pul vәsaitlәrinin cәlb olunması
Qiymәtli kağızlann buraxılması vә onların birjalarda satışının tәmin edilmәsi
İnvestisiya mәnbәlәrinin bir yerә yığılması;
İnvestisiya vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәk üçün onun işlәnilmә prosedurası vә mexanizmlәrinin
yaradılması
İnvestisiya vәsaitlәrindәn düzgün istifadәni tәmin etmәk üçün onlara nәzarәt vә idarәetmә mexanizmlәrinin
tәtbiq edilmәsi;

572 Büdcә vәsaitlәrinin cәlb olunmasının prioritet istiqamәtlәri:

•

Kapitalın tәcili dövriyyәsi mövcud olan istehsal hәcminin genişlәndirilmәsi;
Elmtutumlu sahә vә yüksәk texnologiyalar sektoruna dәstәk olmaq;
İstehlak bazarında mәhsuldarlığı tәmin edәn sahәlәrin inkişafı;
hamısı
Xarici kompaniyalar ilә kooperasiya әlaqәlәrinә girәn vә yüksәk texnologiyalar sferasında yeniliklәri hәyata
keçirәn hazır mәhsul istehsalı üzrә ixtisaslaşan sferalarda innovasiya layihәlәrinin genişlәndirilmәsi;

573 Mәnfәәtin artırılması üçün hansı strategiyadan istifadә edilir?

•

borca götürülәn pul vәsaiti hesabına texnologiyanın yenidәn silahlandırılmasını tәmin etmәk
özlәrinnin ETKLİ hesabına mәhsulların yenilәşmәsini tәmin etmәk
öz vәsaitlәri hesabına texnopark avadanlığının yenilәşdirilmәsi
hamısı
digәr tәşkilatlardan әldә edilmiş ETKLİ hesabına mәhsulların yenilәşmәsini tәmin etmәk

574 Üfüqi kәsişmә aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

istehsal proqramının inkişaf substrategiyası
elm vә texnoloji inkişafın substrategiyasını
elmi tәdqiqatlara vә innovasiya fәaliyyәtinә vәsaitin toplanması substrategiyasını
idarәetmә sisteminin inkişaf substrategiyasını
kollektivin sosialiqtisadi inkişaf substrategiyasını

575 әnәnәvi innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

576 Qarşıdurma innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
ETKLİyә xüsusi mәsrәflәr tәlәb etmәyәn mәhsul hesabına çeşidin yenilәşmәsi
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

577 İmitativ innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

578 Asılı innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

579 Müdafiә innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
texniki inkişafdan geri qalmamaları üçün eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn iri müәssisәlәrin texnologiyalara
istәqamәtlәnmәdәn tәdqiqatların aparılması
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

580 Qalıq innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

başqalarından satın alınan yeni texnologiyalar
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması

581 Aralı innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
rәqiblәrlә birbaşa qarşıdurmadan çәkinmәk, boş seqmentlәrin axtarışı
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış

582 Aramlı hücüm innovasiya strategiyasının әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

müәyyәn bazarda yeniliyin tәtbiqindә birinci olmaq
orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq
eyni sahә üzrә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin texnologiyaları vә tәcrübәlәrinә istiqamәtlәnmә
heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış
liderlәr arasında ikinci yer

583 Yeni bazarın yaradılması strategiyasında hansı innovasiya tipindәn istifadә olunur?

•

ardıcıl innovasiyalar
reaktiv innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
bazar innovasiyaları
strateji innovasiyalar

584 İşgüzar strategiya nәdir?

•

ümumi strategiyanın substrategiyalarından biridir. İşgüzar strategiya qiymәt strategiyası , kredit strategiyası,
reklam strategiyası, kadr strategiyası vә s. ola bilәr.
bu strategiya әsasında innovasiya siyasәti tәşkil olunur.
istehsalın ayrıayrı yarımsistem vә faktorlar strategiyasına aiddir: istehsal gücü , xammal, texnologiya, әmәk
resursları. Öz növbәsindә istehsalın faktor substrategiyasının hәr biri isә elmitexniki innovasiya
elementlәrindәn ibarәtdir
heç biri
vәzifәsi idarәetmәnin yüksәk sәviyyәdә yerlәşәn mәqsәdlәrә çatmaq vә hazırlanmış strategiya üzrә
mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsidir

585 İnnovativ strategiya nәdir?

•

ümumi strategiyanın substrategiyalarından biridir. İşgüzar strategiya qiymәt strategiyası , kredit strategiyası,
reklam strategiyası, kadr strategiyası vә s. ola bilәr.

•

bu strategiya әsasında innovasiya siyasәti tәşkil olunur.
istehsalın ayrıayrı yarımsistem vә faktorlar strategiyasına aiddir: istehsal gücü , xammal, texnologiya, әmәk
resursları. Öz növbәsindә istehsalın faktor substrategiyasının hәr biri isә elmitexniki innovasiya
elementlәrindәn ibarәtdir
heç biri
vәzifәsi idarәetmәnin yüksәk sәviyyәdә yerlәşәn mәqsәdlәrә çatmaq vә hazırlanmış strategiya üzrә
mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsidir.

586 Müdadiә strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәr:

•

adәtәn, lider mövqeyindә deyil, daha çox ikinci yerdә durma mәqsәdlәrinә xidmәt edirlәr.
heç bir innovasiya fәaliyyәti ilә mәşğul olmurlar. Onlar, adәtәn, digәrlәrinin yaratdığı yeniliklәrdәn istifadә
edirlәr vә ya onların tәcrübәsinә arxalanırlar.
müәssisәlәr öz sahәlәrindә vә ya hәr hansı bir bazar mövqeyindә lider olmağı planlaşdırırlar. Nәzәrdә tutsaq
ki, real hәyatda bazara çıxarılan yeni mәhsullar demәk olar ki, hәr 23 aydan sonra köhnә mәhsula çevrilirlәr,
onda bu strategiyaya üstünlük verәn müәssisәlәrin çevik hәrәkәt etmәlәri üçün nә cür çevik vә dәyişkәn tәşkili
quruluşa malik olması hәmin müәssisәlәr üçün aktual olaraq qalır
heç biri
İnnovasiya strategiyaları mütlәq diaqnostik tәhlilә mәruz qalmalıdırlar. Diaqnostika isә öz növbәsindә
aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllini axtarıb tapır:

587 Aramlıhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәr:

•

müәssisәlәr öz sahәlәrindә vә ya hәr hansı bir bazar mövqeyindә lider olmağı planlaşdırırlar. Nәzәrdә tutsaq
ki, real hәyatda bazara çıxarılan yeni mәhsullar demәk olar ki, hәr 23 aydan sonra köhnә mәhsula çevrilirlәr,
onda bu strategiyaya üstünlük verәn müәssisәlәrin çevik hәrәkәt etmәlәri üçün nә cür çevik vә dәyişkәn tәşkili
quruluşa malik olması hәmin müәssisәlәr üçün aktual olaraq qalır
heç bir innovasiya fәaliyyәti ilә mәşğul olmurlar. Onlar, adәtәn, digәrlәrinin yaratdığı yeniliklәrdәn istifadә
edirlәr vә ya onların tәcrübәsinә arxalanırlar.
İnnovasiya strategiyaları mütlәq diaqnostik tәhlilә mәruz qalmalıdırlar. Diaqnostika isә öz növbәsindә
aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllini axtarıb tapır:
adәtәn, lider mövqeyindә deyil, daha çox ikinci yerdә durma mәqsәdlәrinә xidmәt edirlәr.
heç biri

588 әnәnәvi strategiya:

•

arxalanan müәssisә bazarda vacib mövqelәrә isiqamәtlәnmәyәrәk özlәrinә mәxsus innovasiya yeniliklәri
yaradırlar. Әsas mәqsәd texnoloji inkişafdan geri qalmamaqdır. Fundamental tәdqiqatların xüsusi çәkisi 10
15% ötmür. Әsas göstәrici hәlә dә kamillik sәviyyәsinә çatmamış mәhsul hәcminin kifayәt qәdәr olmasıdır.
arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox ola
bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr. Amma
çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.
artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik
sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr
cüzidir
üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır
çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;

589 Qarşıdurma strategiyası:
üstünlük verәn müәssisәlәr hәmin sahә üzrә ixtisaslaşan iri kompaniyaların yenilәşmә istiqamәtini әsas
götürürlәr. Müәssisәnin iri KLİ üzrә elmitexniki potensialı mövcuddur, lakin fundamental tәdqiqatlar
aparılmır

•

arxalanan müәssisә bazarda vacib mövqelәrә isiqamәtlәnmәyәrәk özlәrinә mәxsus innovasiya yeniliklәri
yaradırlar. Әsas mәqsәd texnoloji inkişafdan geri qalmamaqdır. Fundamental tәdqiqatların xüsusi çәkisi 10
15% ötmür. Әsas göstәrici hәlә dә kamillik sәviyyәsinә çatmamış mәhsul hәcminin kifayәt qәdәr olmasıdır.
çox da böyük mәsrәflәr tәlәb etmәyәn ETİ hesabına mәhsul çeşidinin yenilәşmәsinә yönәlir. Bu strategiya
aşağıdakı tәdbirlәr hesabına tәtbiq edilir.Sadә yeni mәhsul buraxmaq hesabına mәhsul çeşidin
yenilәşmәsi;mövcud olan mәhsulların modifikasiyasının buraxılması;avadanlıq parkının yenilәşmәsi, yeni
materiallardan istifadә etmәk, texnoloji proseslәrin modernlәşdirilmәsi hesabına istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;
artıq möhkәm mövqelәrә malik olan mәhsulların istehsalı vә realizasiyasında istifadә olunur. Kamillik
sәviyyәsinә çatmış mәhsulların bazarda rәqib analoqları mövcud deyil, mәhz buna görә ETKLİ üçün mәsrәflәr
cüzidir
arxalanan müәssisә bazarda köhnә mәhsulla qalmağa üstünlük verir. Satılan mәhsulların yaşı 5 ildәn çox ola
bilәr. Mәhsullar kamillik dәrәcәsindә olduqları üçün hәlәlik әsas rәqiblәri ötmәk imkanına malikdirlәr. Amma
çox tez bir zamanda müәssisә öz lider mövqeyini itirә bilәr.

590 Hansı xidmәtlәrdәn inkubator –firma güzәştli yararlana bilәr?

•

xidmәti binaların az mәblәğdә icarәyә verilmәsi
iqtisadi vә kommersiya mәsәlәlәrinә dair mәslәhәtlәrin alınması
hüquqi mәsәlәlәrә dair mәslәhәtlәrin alınması
hamısı
iri şirkәtlәrdәn idarәetmә vәtexniki mәslәhәtlәrin alınması

591 Mәnfәәtsiz inkubator firmalarını hansı tәşkilatlar maliyyәlәşdirir?

•

ölkәnin iqtisadi inkişafında marağı olmayan beynәlxalq tәşkilatlar
ölkәyә yardım göstәrәn xarici tәşkilatlar
beynәlxalq humanitar tәşkilatlar
maliyyәsәnaye qrupları
regionun iqtisadi inkişafında marağı olan yerli tәşkilatlar

592 Mәnfәәtsiz inkubator firmaların icarәçilәri kimlәrdir?

•

sәnaye firmaları
tәdqiqat firmaları
konstruktor tәşkilatları
hamısı
servis tәşkilatları

593 Mәnfәәtsiz inkubatorfirmalardan fәrqli olaraq 2ci tipli inkubator firmalar nә ilә fәrqlәnir?

•

öz xidmәtlәrinә aşağı tariflәrin tәqdim etmәmәsi ilә
öz xidmәtlәrinә aşağı tariflәr qoymaqla
öz xidmәtlәrinә sabit tariflәr müәyyәn etmәklә
öz xidmәtlәrini genişdirmәklә
hamısı

594 3 cü tip inkubatorfirması hansıdır?

•

ali mәktәblәrin filialları
mәnfәәtsiz firmalar
sәhmdar cәmiyyәtlәr
birgә müәssisәlәr
mәnfәәtli firmalar

595 Fәalhücüm strategiyasına üstünlük verәn müәssisәlәr:

•

•

öz sahәlәrindә vә ya hәr hansı bir bazar mövqeyindә lider olmağı planlaşdırırlar. Nәzәrdә tutsaq ki, real
hәyatda bazara çıxarılan yeni mәhsullar demәk olar ki, hәr 23 aydan sonra köhnә mәhsula çevrilirlәr, onda bu
strategiyaya üstünlük verәn müәssisәlәrin çevik hәrәkәt etmәlәri üçün nә cür çevik vә dәyişkәn tәşkili
quruluşa malik olması hәmin müәssisәlәr üçün aktual olaraq qalır
heç bir innovasiya fәaliyyәti ilә mәşğul olmurlar. Onlar, adәtәn, digәrlәrinin yaratdığı yeniliklәrdәn istifadә
edirlәr vә ya onların tәcrübәsinә arxalanırlar.
İnnovasiya strategiyaları mütlәq diaqnostik tәhlilә mәruz qalmalıdırlar. Diaqnostika isә öz növbәsindә
aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllini axtarıb tapır:
heç biri
adәtәn, lider mövqeyindә deyil, daha çox ikinci yerdә durma mәqsәdlәrinә xidmәt edirlәr

596 Yapon kampaniyalarında yeni mәhsulların tәtbiqindәn alınan müvәffәqiyyәtin mühüm amillәri
hansılardır?

•

Bunun üçün hәmin әmtәәyә nәzәrәn bazarın bütün şәraitinin dәqiq öyrәnilmәsi
uğurlu tәşkilati struktur: samballı tәdqiqat potensialı vә marketinq fәaliyyәti sahәsindә geniş imkanlar
kompaniyanın ali rәhbәrliyinә kömәklik göstәrmәsi;
hamısı.
müvәffәqiyyәtin ali meyarı kimi yeni әmtәәlәr işlәyib hazırlayanların bazarın tәlәbinә istiqamәtlәnmәsi

597 ABŞ kompaniyalarında yeni mәhsullar işlәnib hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin bölüşdürülmәsi
hansı faiz nisbәtindәdir?

•

fundamental tәdqiqatlar60%, tәtbiqi işlәmәlәr25%, texnoloji avadanlıqlar hazırlanması vә yeni müәssisәlәr
tikintisi15%, satışın tәşkili10%;
fundamental tәdqiqatlar6%, tәtbiqi işlәmәlәr17%, texnoloji avadanlıqlar hazırlanması vә yeni müәssisәlәr
tikintisi50%, satışın tәşkili27%;
fundamental tәdqiqatlar10%, tәtbiqi işlәmәlәr25%, texnoloji avadanlıqlar hazırlanması vә yeni müәssisәlәr
tikintisi25%, satışın tәşkili40%;
fundamental tәdqiqatlar20%, tәtbiqi işlәmәlәr20%, texnoloji avadanlıqlar hazırlanması vә yeni müәssisәlәr
tikintisi30%, satışın tәşkili30%.
fundamental tәdqiqatlar8%, tәtbiqi işlәmәlәr7%, texnoloji avadanlıqlar hazırlanması vә yeni müәssisәlәr
tikintisi25%, satışın tәşkili60%;

598 Yapon idarәetmә sisteminә aid deyil

•

İstehsalatdan ayrılmamaqla tәlim
Vәzifә vә tapşırığın olmaması
İş tapşırığının yayğın tәsviri
Tәyinat vә ödәmәlәrdә yaş üstünlüyü
İş tapşırığının dәqiq tәsviri

599 Yapon idarәetmә sisteminә aiddir

•

İstehsalatdan ayrılmamaqla tәlim
Vәzifә vә tapşırığın olmaması
İş tapşırığının yayğın tәsviri
Tәyinat vә ödәmәlәrdә yaş üstünlüyü
hamısı

600 Amerikan idarәetmә sisteminә aiddir:

•

İstehsalatdan ayrılmamaqla tәlim
İş tapşırığının yayğın tәsviri
Vәzifә vә tapşırığın olmaması
Tәyinat vә ödәmәlәrdә yaş üstünlüyü
heç biri

601 Amerikan idarәetmә sisteminә aiddir:

•

Qısamüddәtli muzdlu iş
hamısı
Tapşırıq vәzifә ilә müәyyәnlә şir
İxtisasartırmanın xüsusi proqramları
Nәticә vә effektivlik vurğulanır

602 Tәşkilati tәrәqqi

•

biznesin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş texnikitexnoloji bazasının formalaşdırılması
vә tәkmillәşdirilmәsi prosesidir
robototexnika, manipulyator vә çevik avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması;
hamısı
istehsalatın vә әmәyin tәşkilinin mövcud olan vә yeni üsul vә formalarının, tәsәrrüfat mexanizminin
elementlәrinin tәkmillәşdirilmәsi vә tәtbiq edilmәsindә әks olunur

603 Texnikitexnoloji innovasiyaların mәqsәdlәri hansılardır?

•

istehsal olunan mәmulatların konstruktivtexnoloji mürәkkәbliyinin konstruktiv yeniliklәr hesabına
azaldılması
texnoloji proseslәrin kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması
hamısı.
robototexnika, manipulyator vә çevik avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi

604 İqtisadi sәmәrә göstәricisidir aşağıdakılardan hansıdır?

•

sosial yeniliklәrin iqtisadi sәmәrәliliyin әsas ümumilәşdirici göstәricisi
Texnikitexnoloji yeniliklәrin iqtisadi sәmәrәliliyin әsas ümumilәşdirici göstәricisidir
biznesin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yekun nәticәlәrinә yönәldilmiş göstәricidir
heç biri.
kapital qoyuluşunun hәcmini tәlәb edәn әsas göstәricidir

605 Madditexniki resursları nәdir?

•

alimlәr, mühәndislәr, elmipedoqoji kadr ha¬zır¬lığı ilә mәşğul olan işçilәr, fәhlәlәr;
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında tәkmillәşdirilәn mәhsulların sifarişi üzrә fondlar
tәkmillәşdirilmiş texnika vә texnolo¬gi¬ya¬la¬rın nümunәlәrinin hazırlanması üçün nә¬zәrdә tu¬¬tulan әsas
vә dövriyyә fondları
hamısı.
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan fondlar

606 İqtisadi sәmәrәlilik

•

müxtәlif elmitexniki yeniliklәrin is¬teh¬¬salın nәticәsinә tәsirini müәyyәnlәşdirir
elmitexniki yeniliklәrin işçilә¬rin hә¬¬yat vә әmәk şәraitinә tәsirini müәyyәnlәşdirmәkdә isti¬fadә olu¬nur;
yeni texnika vә texnologiyanın tex¬¬ni¬kiiqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması vә
tәkmillәş¬diril¬mә¬¬sini xarakterizә edir
heç biri.
elmi tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında idarәetmә üsul vә sistemlәrinin tәsәrrüfat nәticәlәridir

607 Texnoloji sәmәrәlilik

•

müxtәlif elmitexniki yeniliklәrin is¬teh¬¬salın nәticәsinә tәsirini müәyyәnlәşdirir
elmitexniki yeniliklәrin işçilә¬rin hә¬¬yat vә әmәk şәraitinә tәsirini müәyyәnlәşdirmәkdә istifadә olu¬nur;

•

yeni texnika vә texnologiyanın tex¬¬ni¬kiiqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması vә
tәkmillәş¬diril¬mә¬¬sini xarakterizә edir
heç biri
elmi tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında idarәetmә üsul vә sistemlәrinin tәsәrrüfat nәticәlәridir

608 Sosioloji sәmәrәlilik

•

müxtәlif elmitexniki yeniliklәrin is¬teh¬¬salın nәticәsinә tәsirini müәyyәnlәşdirir
elmitexniki yeniliklәrin işçilә¬rin hә¬¬yat vә әmәk şәraitinә tәsirini müәyyәnlәşdirmәkdә isti¬fadә olu¬nur;
yeni texnika vә texnologiyanın tex¬¬ni¬kiiqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması vә
tәkmillәş¬diril¬mә¬¬sini xarakterizә edir
heç biri
elmi tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında idarәetmә üsul vә sistemlәrinin tәsәrrüfat nәticәlәridir

609 Yeni malların işlәnib hazırlanmasına yanaşma hansı variantda düzgündür?

•

“A” tip, “B” tip, sadә
“A” tip, “B” tip, “C” tip
“A” tip, “B” tip, qarışıq
heç biri
3 yanaşma tipi

610 İstehlakçılar tәrәfindәn xidmәt keyfiyyәtini ölçmә meyyarları neçәdir?

•

8;
12;
10;
2;
5

611 İstehlakçılar tәrәfindәn xidmәt keyfiyyәtini ölçmә meyyarı hansı ola bilmәz?

•

Geyim tәrzi;
Nüfuz;
Etibarlılıq;
Tәlәbatların dәrk edilmәsi
Nәzakәt;

612 Yeni malların işlәnib hazırlanmasına B tipli yanaşma tәrzinә hansı variant uyğundur?

•

texniki qәrara minimum tәlәb
texniki qәrara minimum tәlәblәrlә vә minimum tәşkilatı çәtinliklәri ilә xarakterizә olunur
texniki qәrara daha sәrt, tәlәblәrlә mürәkkәb tәşkilat
Heç biri
texniki qәrara nisbәtәn sәrt

613 Yeni mәhsul anlayışı aşağıdakılardan hansına uygun gәlir?

•

Istehsalı vә satışı mövcud çeşidә әlavә edilәn yeni adlı әmtәәlәri;
yeni әmtәәlәrә edilәn texnoloji әlavәlәrin
yeni әmtәәlәrin bazarda tәtbiqi;
hamısı.
Mövcud mәmulatların sadә tәкmillәşdirmәlәri;

614 Alimlәr, mühәndislәr, elmipedoqoji kadr hazırlığı ilә mәşğul olan işçilәr, fәhlәlәr hansı
potensiala aiddir?

•

•

Kadr potensialına
Mühәndis potensialına
Pedoqoji potensiala
hec biri
hamısı

615 Bazar yönәlәn innovasiyaların realizasiyası neçә әsas istiqamәti әhatә edir?

•

1
3
2
5
4

616 Bazar yönәlәn innovasiyaların realizasiyasının növlәtinә aiddir? 1) İrәlilәmә üsulu 2) Reaktiv
üsulu 3) Absorbsion üsulu 4) Aprobasiya üsulu 5) Gerilәmә üsulu

•

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

617 İstehlakçılar tәrәfindәn xidmәt keyfiyyәtini ölçmә meyyarı hansı ola bilmәz?

•

Etibarlılıq;
Nәzakәt;
Nüfuz;
Tәlәbatların dәrk edilmәsi.
Geyim tәrzi;

618 Mәsrәflәr üzrә liderlik hansı strategiyadadır ?

•

differensasiya strategiyasında
elminasiya strategiyasında
diversifikasiya strategiyasında
hamısında
Stratifikasiya strategiyasında

619 Müәssisәnin elmitexniki siyasәti neçә әsas istiqamәtdә aparılır?

•

1
3
2
5
4

620 Sosial innovasiyalara aiddir:

•

tәhsil
İşçi heyyәtinin idarәedilmәsi
sәhiyyә
hamısı
tәşkilat üsullarının tәkmillәşdirilmәsi

621 Tәkmillәşdirilmiş texnika vә texnologiyaların nümunәlәrinin hazırlanması üçün nәzәrdә tutulan
әsas vә dövriyyә fondları nәdir?

•

Madditexniki resurslarıdır
İnformasiya resurslarıdır
Xam vә materiallardır
heç biri
hamısı

622 Tәşkilati, iqtisadi vә idarәetmә potensialı nәdir?

•

heç biri.
elm vә texnika¬nın birgә fәaliyyәtini ümumilәşdirәn üsul vә vasitәlәrin mәcmu¬sun¬¬dan iba¬rәtdir;
elmi tәdqiqatın hazırlıq prosesinin infor¬ma¬siya tәminatı üçün zәruri olan müxtәlif informasiya
daşıyıcılarında yı¬ğıl¬mış mәlumatların mәcmusunudur;
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında tәkmillәşdirilәn fәaliyyәtlәrdir
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında idarәetmә üsul vә sistemlәrin tәkmillәşdirilmәsidir;

623 Yeni malların işlәnib hazırlanmasına yanaşma hansı variantda düzgündür?

•

“A” tip, “B” tip, “C” tip;
heç biri.
3 yanaşma tipi ;
A” tip, “B” tip, qarışıq;
“A” tip, “B” tip, sadә;

624 Yeniliyin sahәlәr üzrә tәsnifatı neçә yerә ayrılır?

•

1
3
2
5
4

625 Maliyyә lizinqi nәdir?

•

Müәyyәn qәdәr mәnfәәt gәtirәn icarә üçün götürülәn pul vәsaitinin hissәhissә nәzәrdә tutulmuş müddәtә
ödәnilmәsidir
Mәhsulun bazarda heç kimin patent mülkiyyәti obyektinә tәsir etmәdәn texnologiya satışı nәzәrdә tutulur
Mühәndis mәharәti, maşınqayırma demәkdir
Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat işlәrini nәzәrdә tutur
Maşın, avadanlıq vә digәr material vәsaitlәrin bir ildәn artıq müddәtә icarәyә verilmәsinә deyilir;

626 Rәhbәrlәrin innovasiya prosesindә formalaşan sahibkar arxetipi plan işçisindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

tәşkilatın keçmiş fәaliyyәtini ekstropolyasiya edir
tәşkilatın strateji planlaşdırmasını güclәndirir
tәşkilatın inkişaf dinamikasını dәyişmәyә çalışır
Tәşkilatın fәaliyyәtini ekspertlәrlә qiymәtlәndirir
tәşkilatın SVOT tәhlilini aparır

627 Rәhbәrlәrin innovasiya prosesindә formalaşan Sahibkar aşağıdakılardan nәyi edir?

•

tәşkilatın bugünki fәaliyyәt sahәsindә onun gәlәcәyini optimallaşdırır
tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni istiqamәtlәrini vә onun mәhsul nomenklaturunu genişlәndirmәk üçün imkanlar
axtarır

keçmiş fәaliyyәti ekstrapolyasiya edir
hamısı
tәşkilatın gәlәcәk fәaliyyәtini optimallaşdırır

628 Briqada novatorluğu vә müvәqqәti yaradıcı kollektiv nәyin zәruri elementidir?

•

texnikanın getdikcә mürәkkәblәşmәsinin
innovasiya prosesinin tәşkilinin
yeni mәhsulun dayandırılmasının
hamısı
şirkәtin ixtisaslaşdırılmasının

629 İnnovasiyaların mәqsәd vә sәmәrәliliyinә aidir?

•

İqtisadi, sosial, kommersiya effekti
Tәlәbin xüsusiyyәtlәri vә bazarın konyukturası
Mәhsulun nomenklaturası , qiymәti
Әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi
İnnovasiya obyektinin istehsaltexnoloji stukturu

630 Hansı alimin fikirincә bazarın qarşıdurma mövqeyinә tab gәtirmәk vә yeni bir nәyi isә ortaya
çıxarıb әrsәyә gәtirmәk üçün mütlәq kreditlәrdәn istifadә etmәk lazımdır?

•

Y.P.Morozov
M.Xuçeкa
A.I.Priqojin
İ.Anzoff
Y.Şumpeter

631 Lider in innovasiya layihәlәrindә hansı xüsusiyyәtlәri yüksәk qiymәtlәndirilir?

•

yeniliyә can atmaq
insanlarla ünsiyyәtdә olmaq
işin gedişini qabaqcadan duymaq
hamısı
insanın potensial imkanlarını öyrәnmәk vә ondan istifadәyә maraqlandırmaq

632 İnzibatçı nın şәxsi keyfiyyәtlәri hara yönәldilir?

•

hәr bir istiqamәtә
tәşkilatın işinin effektivliyinin
layihәnin reallaşdırılmasına
tәşkilatın uğursuzluğuna
tәşkilatın xarici mühitinin adaptasiyasına

633 Alternativ heyәt hansı işçilәri әhatә edir?

•

ştatdakı daimi işçilәri
ştatdankәnar müvәqqәti işçilәr
bacarıqlı menecerlәr
heç biri
firmanın yarımştat mütәxәssislәri

634 әsas texnologiyanın sәviyyәsinә aiddir?
İstehsal hәçmi, mәhsulun hazırlanmasının illik hәcmi

•

Tәlәbin xüsusiyyәtlәri vә bazarın konyukturası
Mәhsulun nomenklaturası , qiymәti
Әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi
İnnovasiya obyektinin istehsaltexnoloji stukturu

635 Butleqerliyin dәstәklәnmәsi vә hәvәslәndirilmәsi nәyә kömәk edir?

•

novator briqadaların yaranmasını
rәhbәrliyi alimlәri işә cәlb etmәyә
yaradıcı işçilәrin fәaliyyәtini güclәndirmәyә
riskli mliyyәlәşdirmәyә
avtonom idarә etmәyә

636 Tәşkilatın potensialının tәrkib hissәsi hansıdır?

•

tәşkilatın xariciiqtisadi әlaqәlәrinin güclәndirilmәsinә hazırlığı
tәşkilatın sabit istehsal fәaliyyәtinә vә innovsiyalara hazırlığı
tәşkilatın sanasiyaya hazır olması
tәşkilatın innovasiyaya hazırlığı
tәşkilatın istehsal fәaliyyәtinә hazır olması

637 İnnovasiya strategiyasının seçimi nәdәn asılıdır?

•

Vençur kapitalından
Güzәştli kreditlәşmәdәn
İnnovasiya potensialının vәziyyәtindәn
hamısı
satış bazarının düzgün qiymәtlәndirilmәsindәn

638 İnnovasiya strategiyasının seçimi hansından asılıdır?

•

dövlәt tәnzimlәnmәsindәn
subsidiya vә subvensiyalrdan
vergi güzәştlәrindәn
heç biri
İnnovasiya layihәlәrinә daxil olan elmi tәdqiqat işlәrinin dayandırılmasından

639 Tәşkilatın daxili mühiti hansı bloklar şәklindә qruplaşdırılır?

•

mәhsul bloku
resurs bloku
funksional blok
Hamısı
tәşkilati vә idarәetmә blokları

640 İnnovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsindә layihә va ya proqram dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

yeni mәhsulun buraxılışı
fәaliyyәt istiqamәti
yeni mәhsulun satışı
hamısı
heç biri

641 İnnovator sisteminә nәzәrәn diaqnostik parametrlәrin növlәri hansılardır?
daxili

•

ekzogen
xarici
endogen
daxili vә xarici

642 Hansılar daxili diaqnostik parametrlәrә aiddir?

•

elmi dәrәcәli mütәxәssislәrin sayı
әmәyin ödәnilmәsi ilә bağlı bütün xәrclәr
işçilәri ümumi sayı
heç biri
hamısı

643 Giriş vә çıxış parametrlәri hansı diaqnostik parametrlәr növünә aiddir?

•

qarışıq
xarici
daxili vә xarici
hamısı
daxili

644 Lokal diaqnostik parametrlәr sistemin neçә defektini göstәrir?

•

sonsuz
bir
bir neçә
hamısı
heç biri

645 Komplek diaqnostik parametrlәr sistemin neçә defektini göstәrir?

•

heç biri
hamısı
bir sıra
bir
qeyrimüәyyәn sayda

646 Sistemin daxili vәziyyәtini göstәrәn struktur parametrlәr hansı parametrlәrә bölünür?

•

Resurs
funksional
inteqral
funksional vә inteqral
resurs vә inteqral

647 Resurs struktur parametrlәri nәyi xarakterizә edir?

•

hamısı
resursun aşınmasını
resursun köhnәlmәsini
resursun qalıq gününü
әmәk,madditexniki, informasiya vә maliyyә ehtiyatları

648 Tәşkilatın potensialı neçә tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

•

3

•

2
4
7
5

649 Tәşkilatın potensialının inkişafı vasitәsilә nә baş verir?

•

heç biri
hamısı
istehsal tәsәrrüfat sisteminin bütün elementlәrinin inkişafı
tәşkilatın bölmәlәrinin inkişafı
tәşkilatın inkişafı

650 Tәşkilatın innovasiya potensialı nәdir?

•

heç biri
qarşıya qoyulan taktika mәqsәdә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәr
qarşıya qoyulan innovasiya mәqsәdlәrinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәrin mәcmusu
qarşıya qoyulmuş innovasiya mәqsәdinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәri yerinә yetirmәyә hazırlıq dәrәcәsi
keçmişdә innovasiya mәqsәdlәrinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәr

651 İnnovasiyanın vәzifәsinә aşağıdakılardan hansı aid ola bilәr?

•

yeni mәhsulların işlәnib hazırlanması üzrә mәrkәzlәr vә ya mәqsәdli layihә qruplarını istiqamәtlәndirir
mәqsәddәn asılı olan sahәlәrdә innovasiyaların mәrhәlәmәrhәlәhәyata keçirilmәsidir
istehsaltexniki siyasәtin işlәnib hazır¬lan¬ması üzrә şuralar, komitәlәr vә işçi qrupları ilә koordinasiyanı
tәmin edir
in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk¬dәn vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
konkret tәkliflәr ver¬mәk¬dәn ibarәtdir
yeni mәhsulun yaradılması, yeni texnologiyaların istifadәsi, yeni istehsal idarәetmә metodlarının tәtbiqi

652 Biznes inkubatoru nәdir?

•

mәnfәәt әldә edәcәk layihәlәrin riyalizasiyasıilә mәşğul olurlar
kiçin innovasiya sahibkarlığını hәvslәndirirlәr
dәb, reklam vә digәr vasitәlәr әsasında yaranan tәlәblәri tәmin etmәk üçün dar bazar seqmentini dәyişmәsinә
tәsir göstәrirlәr.
”güc” strategiyasına malik müәssisәdir. Onlar yeniliklәrin kütlәvi şәkildә istehsalda mәnimsәnilmәsinә tәsr
göstәririr
milli vә ölkәdaxili tәlabatın ödәnilmәsinә yönәlәn yeniliklәri tәmin edәn orta vә xırda biznes formalarıdır

653 Texnoparklar nәdir?

•

dәb, reklam vә digәr vasitәlәr әsasında yaranan tәlәblәri tәmin etmәk üçün dar bazar seqmentini dәyişmәsinә
tәsir göstәrirlәr
”güc” strategiyasına malik müәssisәdir. Onlar yeniliklәrin kütlәvi şәkildә istehsalda mәnimsәnilmәsinә tәsr
göstәririr
milli vә ölkәdaxili tәlabatın ödәnilmәsinә yönәlәn yeniliklәri tәmin edәn orta vә xırda biznes formalarıdır
mәnfәәt әldә edәcәk layihәlәrin riyalizasiyasıilә mәşğulolurlar
kiçin innovasiya sahibkarlığını hәvslәndirirlәr

654 İnnovasiyaların xәtti ardıcıllıq üzrә tәşkilinә aşağıdakılardan hansı aid ola bilәr?

•

tәzәcә tәklif olunan yeniliklәrin ilkin mәrhәlәdәn sonra bazarda aprobasiyasını hәyata keçirir
yeni mәhsula uyğun texnologiyalarda dәyişikliklәrin edilmәsi
innovasiyaların yeni ideyadan mәhsula qәdәrki dövrünә kimi bir birini әvәz dәn elementlәr sırasından
ibarәtdir;

yeni mәhsulun xarici görünüşündә, dizaynında dәyişikliklәrin edilmәsi
yeni ideyanın konustruktorlarlayihә işlәrinin hazırlanması

655 İnnovasiya prosseslәrinin tәşkili ardıcıllığına aşağıdakılardan hansı aid ola bilәr?

•

tәşkilati vә texnoloji
şaqulu vә üfüqi
xәtti vә dövrü
mәqsәdyonümlü vә sәrbәst
sadә vә mürәkkәb;

656 Istehlak sferasında innovasiyaların vәifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid ola bilmәz?

•

yeni mәhsula uyğun texnologiyalarda dәyişikliklәrin edilmәsi
yeni mәhsulun xarici görünüşündә, dizaynında dәyişikliklәrin edilmәsi
yeni ideyanın konustruktorlarlayihә işlәrinin hazırlanması
yeni mәhsulun tәcrübәvi modelinin yaradılmsı
in¬no¬vasiya prosesinin hәlledici istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi vә qә¬rarlar qәbulu üçün rәhbәrliyә
tәkliflәrin verilmәsi

657 Innovasiya prosesinin neçә әsas mәrhәlәsi mövcuddur?

•

3
8
2
5
6

658 Kommutantşirkәtlәr nәdir?

•

Şirkәtlәr orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir
qayda olaraq mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr;
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlabatları
ödәyirlәr
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn kiçik innovasiya
kompaniyaları
iri, standart biznes sahәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr vә «güc» strategiyalı strukturlara aiddir

659 Violentşirkәtlәr nәdir?

•

Şirkәtlәr orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir
qayda olaraq mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr;
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlabatları
ödәyirlәr
iri, standart biznes sahәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr vә «güc» strategiyalı strukturlara aiddir
bazarda yeni mәhsulun meydana gәldiyi ilk illәrdә mәnfәәtin әsas hissәsini götürәn kiçik innovasiya
kompaniyaları
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar

660 Mәhsulun hәyat dövrü fazasından asılı olaraq göstәrilәn innovasiya strukturlarının aşağıdakı
şәkillәrini fәrqlәndirirlәr
eksplerentlәr, patientlәr, violentlәr vә bazar
eksplerentlәr, patientlәr, violentlәr vә SWOT

•

eksplerentlәr, patientlәr, patentlәr; PEST
Heç biri
eksplerentlәr, patientlәr, violentlәr vә kommutantlar

661 Small Business İnvestment Companies (SBİC) – şirkәtinin yaranması?

•

1940
2001
1988
2007.
1958

662 Vençur maliyәlәşdirmәsi korporasiyalar tәrәfindәn neçә üsulla hәyata keçirilir:

•

6
4
10
3
8

663 İxtiraların sәmәrәliliyinә görә növlәri

•

orta ixtiralar
iri ixtiralar
әn iri ixtiralar
hamısı
xırda ixtiralar

664 Kәşflәrin ixtiralardan fәrqi:

•

bütün variantlar
İxtiraların müәllifinә diplom verilir
Kәşflәrin müәllifinә potent verilir
kәşflәr vә ixtiralar eyni şeydir
kәşflәrin müәlllifinә diplom,ixtiraların müәllifinә isә potant, yaxud müәlliflik şәhadәtnamәsi verilir

665 Texnoparkların әsas struktur vahidi mәrkәzlәr hesab olunur

•

stratejitәdqiqat mәrkәzi.
maliyyәsığorta mәrkәzi
marketinq mәrkәzi
hamısı
mühasibataudit mәrkәzi

666 Texnoparkların әsas struktur vahidi mәrkәzlәr hesab olunur

•

informasiya mәrkәzi
tәdris mәrkәzi
innovasiyatexnoloji mәrkәz;
hamısı
mәslәhәt mәrkәzi

667 Texnoparklar neçә qrupa bölünürlәr:

•

5
4

•

3
6
2

668 Aşağıdakılardan hansı texnoparklara aiddir?

•

hamısı
texnoparklar
inkubatorlar
heç biri
texnopolislәr

669 Texnoparklar ikl dәfә nә vaxt yaradılmışdır?

•

Texnoparklar ilk dәfә ötәn әsrin 80ci illәrindә İngiltәrәdә yaradılmışdır
Texnoparklar ilk dәfә ötәn әsrin 60ci illәrindә Fransa alimlәrinin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
Texnoparklar ilk dәfә ötәn әsrin 50ci illәrindә ABŞda Stenford Universitetinin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
heç biri
Texnoparklar ilk dәfә ötәn әsrin 80ci illәrindә ABŞda yaradılmışdır

670 İnkubator firma dedikdә nә başa düşülür?

•

investorların yaratdığı tәşkilat
yeni müәssisәlәr yetişdirmәk mәqsәdilә iri şirkәtlәrin yaratdığı tәşkilat
xarici ölkәlәrin tәcrübәsi nәzәrә alınmamaqla iri şirkәtlәrin yaratdığı tәşkilat
hamısı
xarici tәcrübә nәzәrә alınmamaqla yerli hakimiyyәt orqanlarının yaratdığı tәşkilat

671 3 cü tip icarә haqqı necә ola bilәr?

•

orta sәviyyәdә ola bilәr
stabil ola bilәr
aşağı oal bilәr
hamısı
kifayәt qәdәr yüksәk ola bilәr

672 Aşağıda verilәnlәr nәyin artırılmasına yönәlәn strategiyadır? 1) borca götürülәn pul vәsaiti
hesabına texnologiyanın yenidәn silahlandırılmasını tәmin etmәk 2) öz vәsaitlәri hesabına texnopark
avadanlığının yenilәşdirilmәsi 3) özlәrinnin ETKLİ hesabına mәhsulların yenilәşmәsini tәmin etmәk
4) digәr tәşkilatlardan әldә edilmiş ETKLİ hesabına mәhsulların yenilәşmәsini tәmin etmәk

•

likvidlәrin artırılması üçün strategiyadır
Xәrclәrin azldılmasına yönәlәn strategiyadır
Mәnfәәtin artırılması üçün strategiyadır
hamısı
Yatrımların artırılmasına yönәlәn strategiyadır

673 Gәlirlәrin xәrclәnmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә rast gәlinir?

•

tәnәzzül
Mәnimsәmә
İnkişaf etmә
Yetkinlik
artım

674 Hәr bir müәssisә öz innovasiya siyasәtini yaradarkәn neçә әsas elementә fikir vermәlidir?

•

6
3
2
1
5

675 Hansı xidmәtlәrdәn inkubator –firma güzәştli yararlana bilәr?

•

hüquqi mәsәlәlәrә dair mәslәhәtlәrin alınması
iri şirkәtlәrdәn idarәetmә vәtexniki mәslәhәtlәrin alınması
xidmәti binaların az mәblәğdә icarәyә verilmәsi
hamısı
iqtisadi vә kommersiya mәsәlәlәrinә dair mәslәhәtlәrin alınması

676 Hazırda ABŞda inkubator – firmalar nә qәdәrdir?

•

350dәn çox
250dәn çox
200dәn çox
400dәn çox
300dәn çox

677 Hazırda ABŞda inkubator – firmalar nә qәdәrdir?

•

200dәn çox
350dәn çox
300dәn çox
250dәn çox
400dәn çox

678 Heç kәsin yaratmadığı mәhsullarla bazara çıxış hansı innovasiya strategiyasıdır?

•

İmitativ innovasiya strategiyasıdır
Asılı innovasiya strategiyasıdır
Qalıq innovasiya strategiyasıdır
Yeni bazarın yaranması innovasiya strategiyasıdır
Qarşıdurma innovasiya strategiyasıdır

679 İmitativ strategiya neçә yolla hәyata keçirilir?

•

4
2
1
5
3

680 İnnovasiya siyasәtinә arxalanan müәssisә mütlәq nәyә arxalanan strategiya seçmәlidir?

•

Elmi tәdqiqata
menecmentә
biznesә
hamısı
informasiya

681 Mәnfәәtsiz inkubator firmaların icarәçilәri kimlәrdir?

•

servis tәşkilatları
tәdqiqat firmalarıiu
sәnaye firmaları
hamısı
konstruktor tәşkilatları

682 Müәssisә nә zaman sәmәrәli fәaliyyәt qura bilәr? 1) istehsal etdiyi mәhsulların çeşidinin çox
olması ilә 2) kefiyyәt sәviyyәsi ilә 3)mәşğulluq sәviyyәsi ilә 4) mәhsuların yaş strukturlarının bir –
birindәn 35il fәrqlәnmәsi ilә 5) texnologiyanın sәviyyәsi ilә

•

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

683 Neçәnci tip imitativ strategiyada kәnardan alınmış texnologiya üzәrindә işlәyәrәk tamamilә yeni
bir mәhsul vә ya texnoloji xәttin yaranmasından istifadә olunur?

•

hamısı
2ci tipdә
1ci tipdә
heç biri
3ci tipdә

684 Orta vә köhnәlmiş mәhsullarla bazarda qalmağa çalışmaq hansı innovasiya strategiyasıdır

•

İmitativ innovasiya strategiyasıdır
Asılı innovasiya strategiyasıdır
Qalıq innovasiya strategiyasıdır
Müdafiә innovasiya strategiyasıdır
Qarşıdurma innovasiya strategiyasıdır

685 Passiv bazar strategiyası nәdir?

•

bazarın әsas hissәsini әldә saxlamaq
yeniliyin daha çox texnikiiqtisadi sәmәrәliliyini tәmin etmәk
bazara ikinci çıxmaq
heç bir yenilikdәn istifadә etmәmәk
istehsal mәsrәflәrinin aşağı salınması hesabına mәhsulun daha aşağı qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk

686 Sahibkar gәlәcәkdә nәqәdәr böyk uğur qazanmağa ümid edirsә bir o qәdәr dә çox nәyә hazır
olmalıdır?

•

müvәqqәti gözlәmәyә
mәsrәf çәkmәyә
qәrar qәbul etmәyә
heç biri
mәslәhәtlәşmәyә

687 Strategiyaların şaqülu kәsişmәsi hansı sәviyyәdә aparılır?

•

hamısı

regional
makro
hec biri
mikro

688 Üfiqi kәsişmә aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

kollektivin sosialiqtisadi inkişaf substrategiyasını
elmi tәdqiqatlara vә innovasiya fәaliyyәtinә vәsaitin toplanması substrategiyasını
istehsal proqramının inkişaf substrategiyası
idarәetmә sisteminin inkişaf substrategiyasını
elm vә texnoloji inkişafın substrategiyasını

689 Yeni bazarın yaradılması strategiyasında hansı innovasiya tipindәn sitifadә olunur?

•

strateji innovasiyalar
genişlәnәn vә tәhlil edilәn strategiyalar
ardıcıl innovasiyalar
bazar innovasiyaları
reaktiv innovasiyalar

690 Yeniliyin bir sistem tәsәvvürü kimi, mәrhәlәlәrә ayırdıqdan sonra nә işlәnib hazırlanır?

•

Proqram
hamısı
optimallılıq modeli
Strategiya
Plan

691 Neçәnci tip imitativ strategiyada müәssisә heç bir texnoloji dәyişiklik vә tәkmillәşdirmә
aparmadan lisenziyalı texnologiyaları istehsalata cәlb edir?

•

hamısı
2ci tipdә
1ci tipdә
heç biri
3ci tipdә

692 Respublikadakı Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatlarına әsasәn innovasiyanın tәtbiqi ilә
mәşğul olan müәssisәlәr neçә faiz tәşkil edir?

•

25%;
20%;
15%;
35%.
60%;

693 Dövlәtin tәnzimlәmә mexanizmi olaraq tәdbirlәrinә hansı aiddir?

•

İnnovasiya fәaliyyәtinә şәrait yaradan investisiya iqliminin formalaşdırılması
Әlverişli elmiteхniki mühitin yaradılması
Әlverişli iqtisadi şәraitin yaradılması
Hamısı
Elmi, elmiteхniki vә innovasiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisәlәr şәbәkәsinin yaradılması

694 İnnovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyinin әsas istiqamәtlәrinә hansı aiddir?

•

hamısı;
müasir teхnologiyaların әsasını tәşkil edәn innovasiyaya hәrtәrәfli dәstәk verilmәsi;
elmiteхniki nailiyyәtlәrin mәnimsәnilmәsi vә istehsalın tәzәlәnmәsi әsasında mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin
artırılmasını tәmin edәn innovasiya aktivliyinin yüksәldilmәsinә kömәk göstәrilmәsi
yenilikçilәrә dövlәt tәrәifndәn vergi, kredit, gömrük, amortizasiya, arenda güzәştlәrinin yaradılması.
yenilikçilәrin, хüsusәn kiçik sahibkarlığın dövlәt tәrәfindәn hüquqi qorunması vә dәstәklәnmәsi

695 İqtisadiyyatın istәnilәn sektorunda innovasiyalar nәyi tәlәb edir?

•

izafi inhisarçı mәnfәәtin әldә edilmәsini
sosialiqtisadi effekti
tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәsini artırmağı
sosial yeniliklәri
maliyyә qoyuluşlarını

696 Sahibkar üçün maliyyә qoyuluşları obyektinin seçilmәsi problemi investisiyaların yuxarı
mәblәğinin hәddi ilә mәhdudlaşırmı?

•

mәhdudlaşmır
50% mәhdudlaşmır
qismәn mәhdudlaşır
50% mәhdudlaşır
mәhdudlaşır

697 Hansı innovasiyaların effektivliyinin yüksәk potensialını tәmin edir?

•

istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
elmitexniki tәrәqqinin proqnozlaşdırılması
sahibkar tәrәfindәn yeniliklәrә tәlәbin yaranması
marketinq tәdqiqatlarının aparılması
istehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilmәsi

698 İnnovasiyaların effektivliyinin yüksәk potensialına sahibkarlar necә nail olurlar?

•

sosial yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla
tәşkilati yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla
elmi texniki yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla
hamısı
iqtisadi yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla

699 İnnovasiyaların işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılması üçün büdcәdәn olan ayırmalar nә ilә
mәhdudlaşır?

•

büdcә sisteminin gәlirlәri ilә
iqtisadi islahatların hәyata keçirilmәsilә
beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının tәlimatları ilә
dövlәtin yeritdiyi amortizasiya siyasәtilә
maliyyә kredit siyasәtiylә

